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اســتذكار قيــم جليــة مبناســبة مــا اســتجد 

مــن حديــث عــن محاكــم الجنايــات الدوليــة 

ف أنفســهم، أفــراداً  ف المســلم�ي يعاتــه وقيمــه النبيلــة نظــم العالقــة بــ�ي ســالم بترسث الإ  

ف منهــم والمعاديــن، ويرفــض  هــم مــن النــاس، المســالم�ي ف غ�ي وجماعــات، ونظمهــا بينهــم وبــ�ي

يعــة الغــاب، ول مــع أي قيــم تبيــح العــدوان، وارتــكاب الجرائم ضد  ســالم التســاوق مــع رسث الإ

ف  الأفــراد أو الجماعــات، بغــض النظــر عــن أجناســهم وأديانهــم ولغاتهــم وأوطانهــم، منطلقــ�ي

وُكــْم َعــِن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم  ُكــْم َشــَنآُن َقــْوٍم أَن َصدُّ مــن مضمــون قولــه عــز وجــل: }...َولَ يَْجِرَمنَّ

ثـْـِم َواْلُعــْدَواِن َواتَُّقــواْ الّلــَه ِإنَّ الّلــَه  ْقــَوى َولَ تََعاَونـُـواْ َعــَى الإِ ِّ َوالتَّ أَن تَْعَتــُدواْ َوتََعاَونـُـواْ َعــَى اْلــ�ب

َ ِلّلــِه ُشــَهَداء  ف اِمــ�ي َشــِديُد اْلِعَقــاِب{ )المائــدة: 2( وقولــه جــل ذكــره: }يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــواْ ُكونـُـواْ َقوَّ

ْقــَوى َواتَُّقــواْ الّلــَه ِإنَّ  ُكــْم َشــَنآُن َقــْوٍم َعــَى أَلَّ تَْعِدُلــواْ اْعِدُلــواْ ُهــَو أَْقــرَُب ِللتَّ ِباْلِقْســِط َولَ يَْجِرَمنَّ

ي الآيــة الأول، والأمــر 
ٌ ِبَمــا تَْعَمُلــوَن{ )المائــدة: 8( فالنهــي عــن العــدوان واضــح وجــىي �ف الّلــَه َخِبــ�ي

ي الآيــة الثانيــة، وهاتــان الآيتــان مثبتتــان 
ف ورصيــح �ف بالعــدل حــ�ت مــع الأعــداء والخصــوم بــ�ي

ــن  ــر ع ــض النظ ــة بغ ــة والجريم ــض الجناي ي رف
ــ�ف ــا يع ــل بهم ــدة، والعم ــورة المائ ــدر س ي ص

�ف

، أو مــن تقــع عليــه الجنايــة وتبعاتهــا، ومــن مثــل هذا الرفــض للجريمــة والظلــم، تنطلق  ي
الجــا�ف

ســالمية مــن الجنايــات عــى مختلــف مســتوياتها، وبغــض النظر عــن زمانها  عيــة الإ المواقــف الرسث

الشيخ محمد أحمد حسني

املرشف العام
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ي يجــري مــن 
ي عجالــة الوقــوف عنــد مــا يتيــرس مــن القضايــا الــ�ت

ومكانهــا وشــخوصها، ويمكــن �ف

ــات العالميــة عــى وجــه الخصــوص.  ســالمي مــن الجناي عــي الإ  خاللهــا توضيــح الموقــف الرسث

غايات الحروب:

ــدث  ــد يح ــد، وق ــا زال يوج ــخ، وم ــ�ب التاري ــد ع ــاً وج ــم بعض ــاس بعضه ــال الن قت  

ف النــاس، فمنهــا  القتتــال دفاعــاً عــن حــق أو باطــل،  فتختلــف غايــات الحــروب ومقاصدهــا بــ�ي

ع  ســالم فلــم يــرسث مــا يهــدف إل إحقــاق الحــق، ومنهــا مــا يهــدف إل النتصــار للباطــل، أمــا الإ

يمــان الراســخ بانتصــار الحــق  ممارســة القتــال ســوى انتصــاراً للحــق، أو دحــراً للباطــل، مــع الإ

ســالم، فيقول  ي الإ
ي القــرآن الكريــم مــا يــدل عــى غايــات رئيســة نبيلــة للقتــال �ف

عــى الباطــل، و�ف

ــِه  ــُع اللَّ ــْوَل َدْف ــُه َوَل ــا اللَّ ــوا َربَُّن ِ َحــقٍّ ِإلَّ أَن يَُقوُل ْ عــز وجــل: }الَِّذيــَن أُْخِرُجــوا ِمــن ِديَاِرِهــْم ِبَغــ�ي

ــِه  ــُم اللَّ ــا اْس ــُر ِفيَه ــاِجُد يُْذَك ــَواٌت َوَمَس ــٌع َوَصَل ــُع َوِبَي ــْت َصَواِم َم ــٍض لَُّهدِّ ــم ِبَبْع ــاَس بَْعَضُه النَّ

ــٌز{ )الحــج: 40( ــِويٌّ َعِزي ــَه َلَق ــُ�ُُه ِإنَّ اللَّ ــن يَن ــُه َم ــُ�َنَّ اللَّ اً َوَلَين ــ�ي َكِث

ولــم تكــن مصادفــة أن يكــ�ث الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، لمــا فتــح مكــة مــن   

ــاَل:  ــُه، َق ــُه َعْن َ اللَّ ي ِ
ــِن َمْســُعوٍد، رَ�ف ــِه بْ ــِد اللَّ النطــق بمجــيء الحــق وزهــق الباطــل،  فَعــْن َعْب

ــَة، َوَحــْوَل الَبْيــِت ِســتُّوَن َوثـَـالَُث ِمائـَـِة نُُصــٍب، َفَجَعَل  ُّ، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َمكَّ ي )َدَخــَل النَّــ�بِ

رساء: 81[، ي يـَـِدِه، َويَُقــوُل: " }َجــاَء الَحــقُّ َوزََهَق الَباِطــُل، ِإنَّ الَباِطــَل َكاَن زَُهوًقــا{ ]الإ ِ
 يَطُْعُنَهــا ِبُعــوٍد �ف

)
1

}َجاَء الَحقُّ َوَما يُْبِدُئ الَباِطُل َوَما يُِعيُد{ ]سبأ: 49[ )*

ــة ســامية، يكــون مــن  ــق أهــداف نبيل ســالم يرفــض خــوض حــروب ســوى لتحقي فالإ  

ــة لغــ�ي اللــه، ورد الحقــوق إل أصحابهــا، وردع  نســان مــن العبودي ــر الإ ثمارهــا الرئيســة تحري

ــل:  ــز وج ــال ع ــدوان، فق ــم الع ــدأ تحري ــذا المب ــات ه ــن تداعي ، وم ف ــ�ي ف المتغطرس ــ�ي الظالم

رساء: 81( . ي إرسائيل، باب ] وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا[ )الإ
* صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، سورة ب�ف

�ة العدداستذكار قيم جلية بمناسبة ما استجد من حديث عن محاكم الجنايات الدولية اح�ي �ت �ت
ا�ف
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ــَن{ )البقــرة: 190(  ــبِّ اْلُمْعَتِدي ــَه لَ يُِح ــُدواْ ِإنَّ الّل ــْم َولَ تَْعَت ــَن يَُقاِتُلونَُك ــِه الَِّذي ــِبيِل الّل ي َس ِ
ــواْ �ف }َوَقاِتُل

يــُن ِلّلــِه َفــِإِن انَتَهــواْ َفــالَ ُعــْدَواَن ِإلَّ  َّ لَ تَُكــوَن ِفْتَنــٌة َويَُكــوَن الدِّ وقــال ســبحانه: }َوَقاِتُلوُهــْم َحــ�ت

{ )البقــرة: 193( َ ف َعــَى الظَّاِلِمــ�ي

ــون  ــة، فيك ــاليب نقي ــة، وأس ــات جلي ــة، وغاي ــباب واضح ــه أس ــالم ل س ي الإ
ــال �ف فالقت  

، وبهــدف القضــاء عــى الفتنــة، ويكــون الديــن  ف ، واعتــداء الآثمــ�ي ف بســبب ظلــم المتغطرســ�ي

ــارصة  ــد من ــ�ت عن ــق، وح ــاوز الح ــداء وتج ــوائب العت ــن ش ــو م ــاليب تخل ــده، وبأس ــه وح لل

ي 
المســلم للمســلم تتجــى روح النتصــار للحــق، ســواء بنــ� المظلــوم، أم ردع الظالــم، و�ف

ــب  ف أوج ــ�ي ــوح، ح ــد الوض ــاً أش ــلم، واضح ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــياق كان الرس ــذا الس ه

ــه،  ــه عن ي الل
ــٍس، ر�ف ــن أَنَ ــاً، فع ــم إن كان ظالم ــن الظل ــه ع ــوم، وردع ــالأخ المظل ــار ل النتص

ــِه،  صــى اللــه عليــه وســلم: )انـْـُ�ْ أََخــاَك ظَاِلًمــا أو َمظُْلوًمــا، قالــوا: يــا  قــال: قــال رســول اللَّ

( وأمــام 
1

ــِه، هــذا نَْنــُ�ُُه َمظُْلوًمــا، َفَكْيــَف نَْنــُ�ُُه ظَاِلًمــا؟ قــال: تَأُْخــُذ َفــْوَق يََديْــِه( )* رَُســوَل اللَّ

ي 
، الــ�ت ف مثــل هــذه الدعــوة النبويــة للنــ�ة، تنحــرس وتخســأ قيــم التعصــب الأعمــى لالأقربــ�ي

ــد ــة أرش ــد غزيّ ــت وإن ترش ــوت … غوي ــة إن غ ــن غزيّ ــا إل م ــل أن ــم: وه ــا قائله ــر به افتخ

ون،  ي تباهــى بهــا دريــد بــن الصمــة بهــذه البســاطة، يعمــل بمضمونها كثــ�ي
وقيــم الجاهليــة الــ�ت

 فيقتلــون، ويغــزون، ويضطهــدون، وينهبون، ويغتصبــون، من هذا المنطلــق العن�ي المقيت. 

الغاية يف اإلسالم  ال تربر الوسيلة:

ــق أن  ــارصي الح ي من
ض �ف ــ�ت ــاليبها، فيف ــائلها وأس ــف وس ــروب تختل ــات الح ــاً لغاي تبع  

ســالم يحــرم اســتباحة الأرواح  يمارســوا أســاليب طاهــرة وســليمة لمؤازرتــه والنتصــار لــه، فالإ

يــة، فقــد أصــدر اللــه الأوامــر المســطرة  ك ذلــك لالجتهــادات البرسث والدمــاء بغــ�ي حــق، ول يــ�ت

* صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً. 
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 َّ ــْم أَل ــْم َعَلْيُك ــرََّم َربُُّك ــا َح ــُل َم ْ ــْواْ أَت ــْل تََعاَل ــال: }ُق ــال تع ــوص، فق ــم بالخص ــه الكري ي قرآن
�ف

ــْن إْمــالٍَق نَّْحــُن نَْرُزُقُكــْم َوِإيَّاُهــْم َولَ  ُكــواْ ِبــِه َشــْيئاً َوِباْلَواِلَديـْـِن ِإْحَســاناً َولَ تَْقُتُلــواْ أَْولََدُكــم مِّ ِ ْ ترُسث

ي َحــرََّم الّلــُه ِإلَّ ِباْلَحــقِّ َذِلُكــْم  ِ
ْفــَس الَّــ�ت تَْقَربـُـواْ اْلَفَواِحــَش َمــا ظََهــَر ِمْنَهــا َوَمــا بَطـَـَن َولَ تَْقُتُلــواْ النَّ

ــوَن{   )الأنعــام: 151( ــْم تَْعِقُل ــِه َلَعلَُّك ــْم ِب اُك َوصَّ

ي َحــرََّم الّلــُه ِإلَّ ِبالَحــقِّ َوَمــن ُقِتــَل َمظُْلومــاً َفَقــْد  ِ
ــ�ت ْفــَس الَّ وقــال تعــال: }َولَ تَْقُتُلــواْ النَّ  

رساء: 33( )الإ َمْنُصــوراً{   َكاَن  ـُه  ِإنَـّ اْلَقْتــِل  ِّي 
يُــرْسِف �ف َفــالَ  ــِه ُســْلطَاناً  ِلَوِليِّ َجَعْلَنــا 

اف جرائــم قتــل  ف الذيــن يمتنعــون عــن اقــ�ت وأثــ�ف اللــه عــز وجــل عــى عبــاده الصالحــ�ي  

ي َحــرََّم  ِ
ْفــَس الَّــ�ت الأبريــاء، فقــال ســبحانه: }َوالَِّذيــَن َل يَْدُعــوَن َمــَع اللَّــِه ِإَلهــاً آَخــَر َوَل يَْقُتُلــوَن النَّ

ــان: 68( ــاً{  )الفرق ــَق أَثَام ــَك يَْل ــْل َذِل ــن يَْفَع ــوَن َوَم ــقِّ َوَل يَزْنُ ــُه ِإلَّ ِباْلَح اللَّ

ط أن يكــون صاحبهــا  ي حــرم قتلهــا ل يشــ�ت
ــ�ت ف يذكــر النفــس ال والقــرآن الكريــم حــ�ي  

يئــة دون حــق، بغــض النظــر عــن أعراقهــم  مســلماً، بــل شــنع عــى مزهقــي الأرواح ال�ب

ــى  ــرص ع ــع إل الح ــراء، وتدف ــة النك ــذه الجريم اف ه ــ�ت ــن اق ــر م ــورة تنف ــم، بص ومعتقداته

يــة محــرم قتلهــا، فقــال عــز وجــل:  ي توفــ�ي ســبل البقــاء والحيــاة لــكل نفــس برسث
المســاعدة �ف

ي الأَرِْض  ِ
ــٍس أَْو َفَســاٍد �ف ِ نَْف ْ ــَل نَْفســاً ِبَغــ�ي َّــُه َمــن َقَت ي ِإرْسَاِئيــَل أَن ِ

ــا َعــَى بَــ�ف ــَك َكَتْبَن }ِمــْن أَْجــِل َذِل

ــُلَنا  ــْم رُُس ــْد َجاءتُْه ــاَس َجِميعــاً َوَلَق ــا النَّ ــا أَْحَي ــا َفَكأَنََّم ــْن أَْحَياَه ــاَس َجِميعــاً َوَم ــَل النَّ ــا َقَت َفَكأَنََّم

ــدة: 32( ــوَن{ )المائ ُف ي الأَرِْض َلُمرْسِ ِ
ــَك �ف ــَد َذِل ــم بَْع ْنُه اً مِّ ــ�ي ــمَّ ِإنَّ َكِث ــاِت ثُ َن ِبالَبيِّ

ــة  ــوش الذاهب ــراء الجي ــو�ي أم ــلم، أن ي ــه وس ــه علي ــى الل ــنته، ص ــن س ــد كان م وق  

للحــروب بالتحــىي بمنظومــة مــن القيــم والمــكارم، خــالل أدائهــم مهماتهــم القتاليــة، فعــن 

ًا  ــَر أَِمــ�ي ُســَلْيَماَن بــن بَُريـْـَدَة، عــن أبيــه، قــال: كان رســول اللَّــِه،  صــى اللــه عليــه وســلم،  )إذا أَمَّ

�ة العدداستذكار قيم جلية بمناسبة ما استجد من حديث عن محاكم الجنايات الدولية اح�ي �ت �ت
ا�ف



سراء ل�ة ال�إ م�ج

8

العدد 150  جامدى األوىل / جامدى اآلخرة 1441 هـ  كانون الثاين /شباط 2020 م

ــمَّ  ًا، ثُ ْ ــ�ي َ َخ ف ــِلِم�ي ــْن معــه مــن اْلُمْس ــِه، َوَم ــَوى اللَّ ــِه ِبَتْق ِت ي َخاصَّ
ــاُه �ف ــٍة أَْوَص يَّ ــٍش أو رَسِ عــى َجْي

ي َســِبيِل اللَّــِه، َقاِتُلــوا مــن َكَفــَر ِباللَّــِه، اْغــُزوا، ول تَُغلُّــوا، ول تَْغــِدُروا،
 قــال: اْغــُزوا ِباْســِم اللَّــِه، �ف

ول تَْمُثُلوا، ول تَْقُتُلوا َوِليًدا...( )1(

ــة مــن أجــل  ــاً طاحن ــه، يخوضــون حروب ف مــن أجــل الباطــل وب ــ�ي بينمــا تجــد المحارب  

ازهــم، أو إحــكام القبضــة عليهــم، ليســهل ابتــالع  ف قاقهم، أو اب�ت ات أمــم أو اســ�ت نهــب خــ�ي

ف بــأرواح  أمالكهــم، وفــرض الســيادة عليهــم، وأصحــاب هــذا المنحــى يســارعون إليــه غــ�ي آبهــ�ي

ــن درب  ــة ع ــاة الكريم ــار الحي ــب مس ــات، وحج ــت الحري وات، ول بكب ــ�ث ــدر ال ــاء، ول به الأبري

، الذيــن قــال  ف كثــ�ي مــن الأبريــاء الضعفــاء، بخــالف منهــج الســلف الصالــح مــن أمــراء المســلم�ي

ي اللــه عنــه، عــن ذلــك: »الضعيــف فيكم 
ســيدنا وإياهــم الخليفــة الأول أبــو بكــر الصديــق، ر�ف

 قــوي عنــدي، حــ�ت آخــذ الحــق لــه، والقــوي فيكــم، ضعيــف عنــدي حــ�ت آخــذ الحــق منــه،

ي وجهــك 
ف النــاس �ف ي مــوىس الأشــعري: »آِس بــ�ي ي رســالة عمــر المشــهورة، لأ�ب

إن شــاء اللــه« و�ف

ي حيفــك، ول ييــأس ضعيــف مــن عدلــك«. )2(
يــف �ف وعدلــك ومجلســك، حــ�ت ل يطمــع رسث

حقــاق الحــق، ودحــض  ســالم قواعــد لإ وتجاوبــاً مــع هــذه القيــم والمبــادئ أرىس الإ  

ــه، ــظ دم ي حف
ــة، �ف وع ــه المرسث ــه وحقوق ــان وحريت نس ــة الإ ام كرام ــ�ت ــا اح ــى فيه ــل، راع  الباط

ط لذلــك دينــاً  نســان، لــم يشــ�ت ومالــه، وعرضــه، والقــرآن الكريــم لمــا أخــ�ب عــن إكــرام اللــه الإ

ــا  ــْد َكرَّْمَن ــل: }َوَلَق ــز وج ــال ع ــوم، فق ــد العم ــا يفي ــظ بم ــق اللف ــل أطل ــاً، ب ة أو جنس ــ�ي أو عش

ــْن  مَّ ٍ مِّ ــ�ي ــَى َكِث ــْم َع ْلَناُه ــاِت َوَفضَّ َب ــَن الطَّيِّ ــم مِّ ــِر َوَرَزْقَناُه ِّ َواْلَبْح َ ــ�ب ي اْل ِ
ــْم �ف ي آَدَم َوَحَمْلَناُه ِ

ــ�ف بَ

 ، ف ــلم�ي ــع المس ي واق
ــدت �ف ــدأ وج ــذا المب ــة له ــات العملي رساء: 70( والتطبيق ــالً{ )الإ ــا تَْفِضي َخَلْقَن

مام الأمراء عى البعوث... ، باب تأم�ي الإ 1- صحيح مسلم، كتاب الجهاد والس�ب

6208 /8 ، سالمي وأدلته، وهبة الزحيىي 2- الفقه الإ
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يعتــه وقيمــه وأخالقــه، فالرســول، صــى اللــه عليــه  ي رسث
ســالم، وتبــ�ف ف أحســنوا تطبيــق الإ حــ�ي

ى، أمــر بدفــن قتــى الأعــداء، ولــم يبــق جثثهــم  وســلم، بعــد النتهــاء مــن غــزوة بــدر الكــ�ب

ــة.  س ــات المف�ت ــراء أو للحيوان ي الع
ــن �ف لتتعف

ــة للخــروج مــن كوابيــس ظالمهــم وظلمهــم،  ــه مجــالت رحب ســالم لأعدائ وأبقــى الإ  

ف يكــون منهــم الإرصار عــى الغطرســة، وتجاهــل الحــق والتشــبث  ــا حــ�ي ــة، أم ســلماً وطواعي

ســالم يحــرص عــى  بالباطــل، فــال منــاص وقتئــذ مــن خــوض المعــارك الطاحنــة معهــم، والإ

ــْح  ــْلِم َفاْجَن ، وبهــذا الصــدد يقــول عــز وجــل:}َوِإن َجَنُحــواْ ِللسَّ تحقيــق الســلم العــام للبــرسث

ــى  ــوله ص ف رس ــ�ي ــر رب العالم ــال61( وأم ــُم{ )الأنف ــِميُع اْلَعِلي ــَو السَّ ــُه ُه ــِه ِإنَّ ــَى الّل ــَوكَّْل َع ــا َوتَ َلَه

ــوف  ــد الخ ــا عن ــود إل أصحابه ــذ العه ــوتهم، بنب ف وأس ــلم�ي ــام المس ــلم، إم ــه وس ــه علي الل

ــا  ــال تعال:}َوِإمَّ ــك، فق ــم بذل ــه، ومباغتته ــن طرف ــا م وع بنقضه ــرسث ــل ال ــم، قب ــن خيانته م

ــال: 58( { )الأنف َ ف ــ�ي ــبُّ الَخاِئِن ــَه لَ يُِح ــَواء ِإنَّ الّل ــَى َس ــْم َع ــْذ ِإَلْيِه ــًة َفانِب ــْوٍم ِخَيانَ ــن َق ــنَّ ِم  تََخاَف

التكفل بنفقة أرسى العدو وحسن معاملتهم:

مــون  ، كان المســلمون يح�ت ف ي أيــدي المســلم�ي
ف كان الأرسى مــن الأعــداء يقعــون �ف حــ�ي  

اب ودواء، وأي أمــور  إنســانيتهم وكرامتهــم، ويوفــرون لهــم مــا يحتاجــون إليــه  مــن طعــام ورسث

ــا أنهــم يطعمــون  ف لتحليهــم بصفــات، منه ــ�ي ــز وجــل مــدح المؤمن ــه ع ــزم بقاءهــم، فالل تل

نســان: 8(   اً{ )الإ ــ�ي ــِكيناً َويَِتيمــاً َوأَِس ــِه ِمْس ــَى ُحبِّ ــاَم َع ــوَن الطََّع ، فقــال عــز وجــل: }َويُطِْعُم الأســ�ي

ــاً،  ف غالب ي مــن المســلم�ي
ــا�ف ــة، الأول والث ــاً ثالث ــة الكريمــة  أصناف ي هــذه الآي

ــه �ف فقــد جمــع الل

ف أرسى إل مــن الكفــار، وإن كانــت الســورة  ،  فلــم يكــن لــدى المســلم�ي أمــا الثالــث وهــو الأســ�ي

، عــن ابــن عبــاس،  ة بعمــوم اللفــظ كمــا هــو معلــوم، وقــد نقــل ابــن كثــ�ي مكيــة ، إل أن العــ�ب

ي 
، وســاق قصــة أســارى بــدر، وهــؤلء الأســارى بعــد وقوعهــم �ف ف كــ�ي ي الفــرس مــن المرسث

أنهــا �ف

�ة العدداستذكار قيم جلية بمناسبة ما استجد من حديث عن محاكم الجنايات الدولية اح�ي �ت �ت
ا�ف
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الأرس لــم يبــق لهــم حــول ول طــول، فلــم يبــق إل الإحســان إليهــم. 

ســالم وســمو تعاليمــه، وإن العالــم كلــه اليــوم لفــي حاجــة إل  وهــذا مــن محاســن الإ  

ــماوية الســامية، حــ�ت مــع أعدائــه. )1( معرفــة هــذه التعاليــم السَّ

، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى حســن معاملة  ي ة النــ�ب ومــن النمــاذج الواقعيــة مــن ســ�ي  

ي ُهَريْــرََة،  الأرسى، مــا كان منــه عليــه الصــالة والســالم، مــع ثمامــة بــن أثــال الحنفــي، فعــن أَ�ب

، صــى اللــه عليــه وســلم، َخْيــاًل ِقَبــَل نَْجــٍد، َفَجــاَءْت ِبرَُجــٍل  ي ي اللــه عنــه، قــال:) بََعــَث النــ�ب
ر�ف

ي َحِنيَفــَة، يَُقــاُل لــه ثَُماَمــُة بــن أُثـَـاٍل، َفَربَطـُـوُه ِبَســاِريٍَة مــن َســَواِري اْلَمْســِجِد، َفَخــَرَج إليه  ِ
مــن بـَـ�ف

ٌ يــا محمــد، إن  ْ ،  صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: مــا ِعْنــَدَك يــا ثَُماَمــُة؟ فقــال: ِعْنــِدي َخــ�ي ي النــ�ب

ي تَْقُتــْل َذا َدٍم، َوِإْن تُْنِعــْم تُْنِعــْم عــى َشــاِكٍر، َوِإْن ُكْنــَت تُِريــُد اْلَماَل، َفَســْل منه ما ِشــْئَت،  ِ
تَْقُتْلــ�ف

َِك حــ�ت كان اْلَغــُد، ثـُـمَّ قــال لــه: مــا ِعْنــَدَك يــا ثَُماَمــُة؟ قــال: مــا قلــت لــك، إن تُْنِعــْم تُْنِعــْم  ُ
َفــ�ت

َكــُه حــ�ت كان بَْعــَد اْلَغــِد، فقــال: مــا ِعْنــَدَك يــا ثَُماَمــُة؟ فقــال: ِعْنــِدي مــا قلــت  َ َ
عــى َشــاِكٍر، َف�ت

لــك، فقــال: أَطِْلُقــوا نجــل ثَُماَمــَة، َفانْطََلــَق إل نخــل َقِريــٍب مــن اْلَمْســِجِد، َفاْغَتَســَل، ثـُـمَّ دخــل 

ــِه، يــا محمــد، واللــه  ــًدا رســول اللَّ اْلَمْســِجَد، فقــال: أَْشــَهُد أَْن َل ِإَلــَه إل اللــه، َوأَْشــَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

، واللــه  مــا كان عــى الأرض َوْجــٌه أَبَْغــَض إلي مــن َوْجِهــَك؛ َفَقــْد أَْصَبــَح َوْجُهــَك أََحــبَّ اْلُوُجــوِه إلي

، واللــه مــا كان مــن بََلــٍد  يــِن إلي مــا كان مــن ِديــٍن أَبَْغــَض إلي مــن ِديِنــَك، َفأَْصَبــَح ِديُنــَك أََحــبَّ الدِّ

ي وأنــا أُِريــُد اْلُعْمــرََة، ِ
، َوِإنَّ َخْيَلــَك أََخَذتـْـ�ف  أَبَْغــُض إلي مــن بََلــِدَك، َفأَْصَبــَح بََلــُدَك أََحــبَّ اْلِبــاَلِد إلي

ــَة، َُه رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، َوأََمــرَُه أَْن يَْعَتِمــَر، فلمــا َقــِدَم َمكَّ َّ  َفَمــاَذا تـَـَرى؟ َفَبــرسث

ٍد رســول اللَّــِه، صى الله عليه وســلم،  قــال لــه َقاِئــٌل: َصَبــْوَت؟! قــال: َل، َوَلِكْن أَْســَلْمُت مع ُمَحمَّ

، صــى اللــه عليه وســلم( )2( ي ــُة ِحْنطـَـٍة حــ�ت يـَـأَْذَن فيهــا النــ�ب  ول واللــه َل يَأِْتيُكــْم مــن اْلَيَماَمــِة َحبَّ

1- أضواء البيان 8/ 394 - 395.

ي حنيفة وحديث ثمامه بن أثال.
2- صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد ب�ف
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 محاكمــة الجنايــات املقرتفــة اليــوم عــى مــرأى العــامل ومســمعه:

ف العنــ�ي والمنــاداة بحقوق  مــع تطــور الحيــاة وســبلها واتســاع نطــاق محاربــة التميــ�ي  

ــاهد  ــة، إل أن المش ــا والدولي ــة منه ــة العام ــات، وبخاص ــص الجناي ض أن تتقل ــ�ت ــان، يف نس الإ

يحــة مــن النــاس، أو الطائفــة،  بــادة الجماعيــة لهــذه الرسث والملمــوس -ولالأســف الشــديد- أن الإ

ف الجرائــم  مــا زالــت تقــع هنــا وهنــاك، ويُغطــى عليهــا بســواتر مانعــة مــن النقــد، إذا كان مقــ�ت

ــه ضدهــا، إل  ــم برمت فــت، ووقــف العال ــة نافــذة، فكــم مــن جريمــة نكــراء اق�ت ــع بحماي يتمت

، والجنــاة  ف صوتــاً نشــازاً يتمتــع بحــق الرفــض، ممــا يجعــل العالــم بــأرسه يعــود بخفــي حنــ�ي

اف مزيــد مــن الجرائــم، ضــد الأطفــال والنســاء وكبــار الســن، وضــد مقدســات  يعــودون لقــ�ت

هــم وأشــجارهم ومنازلهــم وأراضيهــم، حــ�ت إن قــرارات متغطرســة تصــدر مــن أصحــاب  غ�ي

ع أمــالكاً عامــة مــن أنــاس، وتمنحهــا هبــة لآخريــن، دون وجــه حــق، ســوى  ف نفــوذ عالمــي، تــ�ف

ي بغيــض.
النطــالق مــن نظــرة عن�يــة، وفكــر عــدوا�ف

ي غابــٍة، جريمــٌة ل تُغَتفــر، وقتــل 
: "َقْتــُل امــرٍئ �ف ي

ويبــدو أن الشــعار العنــ�ي العــدوا�ف  

نســان  ي أذهــان مخططــي انتهــاكات حقــوق الإ
اً �ف شــعٍب آمــٍن، مســأَلٌة فيهــا نظــر" مــا زال حــارصف

ــراد  ــها أف ــاد يمارس ــا ع ي م
ــ�ت ــعوب، ال ــى الش ــلط ع ــم، والتس ات الأم ــ�ي ــب خ ــا، ونه ومنفذيه

ة منبــوذة فحســب، بــل صــارت تتبناهــا دول تزعــم أنهــا ع�يــة وحضاريــة،  وجماعــات صغــ�ي

ــاً. ــأواً عظيم ــادي ش ي الم
ــر�ت ي ال

ــة �ف وبالغ

ي جرائــم فظيعــة ضــد  وعنــد الحديــث عــن محاكمــات دوليــة وعالميــة لمرتكــ�ب  

ــل،  ــل الباط ــق، ويبط ــند الح ــن يس ــاند كل م ف نس ــلم�ي ــا كمس ف أنن ــ�ي ــي أن نب ــعوب، ينبغ الش

ــم،  ــولنا الأعظ ــدى رس ــد أب ــة، وق ــم النبيل ــذه القي ــل ه ــى مث ــرص ع ــاس بالح ــن أول الن فنح

�ة العدداستذكار قيم جلية بمناسبة ما استجد من حديث عن محاكم الجنايات الدولية اح�ي �ت �ت
ا�ف
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ــات،  ــم الحرم ي تعظ
ــ�ت ــم ال ــكارم والقي ــال للم ــى المتث ــه ع ــلم، حرص ــه وس ــه علي ــى الل ص

كان  إذا  حــ�ت   ... اْلُحَديِْبَيــِة  زََمــَن  وســلم،  عليــه  اللــه  صــى  اللَّــِه،  رســول  َخــَرَج  فلمــا 

ــْت،  ــْل َفأََلحَّ ــْل َح ــاس: َح ــال الن ــُه، فق ــِه َراِحَلُت ــْت ِب ــا، بََرَك ــم منه ــُط عليه ي يُْهَب
ــ�ت ــِة ال ِنيَّ ِبالثَّ

ــا  ــلم: )م ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ــال الن ــَواُء، فق ــاَلأَْت اْلَقْص ــَواُء، َخ ــاَلأَْت اْلَقْص ــوا: َخ َفَقاُل

َخــاَلأَْت اْلَقْصــَواُء ومــا َذاَك لهــا ِبُخُلــٍق، َوَلِكــْن َحَبَســَها َحاِبــُس اْلِفيــِل، ثُــمَّ قــال: َوالَّــِذي 

)
1

ـًة يَُعظُِّمــوَن فيهــا ُحرَُمــاِت اللَّــِه، إل أَْعطَْيُتُهــْم ِإيَّاَهــا...( )* ي ُخطَـّ
 نَْفــِ�ي بيــده، َل يســألو�ف

ي أن 
وإل جانــب بيــان مســاندة النتصــار للحــق أيــا كان ذلــك، فالواجــب يقتــىف  

ــم،  ــض حججه ــم، ودح ــر باطله ــدة، لدح ــى كل الأصع ــارك ع ف مع ــ�ي ــع المجرم ــوض م نخ

ي يدعــو إليهــا 
ي الأرض، بمــا يتمــاىسث مــع المبــادئ والقيــم النبيلــة الــ�ت

ف �ف ونــ�ة المســتضعف�ي

ديننــا الحنيــف، الــذي مــن صلبــه النتصــار للحــق، وزهــق الباطــل، ونــ�ة الضعيــف، ومنــع 

هــا، وقطــع دابــر الظلــم، الــذي حرمــه اللــه  هــا وكب�ي الغطرســة والضطهــاد، والرسقــات صغ�ي

ي خاتمــة ســورة 
ــه، فقــال عــز وجــل �ف في ف خلقــه محرمــاً، وتوعــد مق�ت ــ�ي ــه ب عــى نفســه، وجعل

ــْمَع  ــاٍك أَِثيــٍم* يُْلُقــوَن السَّ َُّل َعــَى ُكلِّ أَفَّ ف َ * تـَـ�ف ُ ف ــَياِط�ي َُّل الشَّ ف َ ُئُكــْم َعــَى َمــن تـَـ�ف الشــعراء: }َهــْل أُنَبِّ

ــْم  ــوَن* َوأَنَُّه ي ُكلِّ َواٍد يَِهيُم ِ
ــْم �ف ــَر أَنَُّه ــْم تَ ــاُووَن* أََل ــُم اْلَغ ِبُعُه ــَعَراء يَتَّ ــوَن* َوالشُّ ــْم َكاِذبُ ُُه َ َوأَْك�ث

وا ِمــن  اً َوانَتــَ�ُ ــَه َكِثــ�ي اِلَحــاِت َوَذَكــُروا اللَّ يَُقوُلــوَن َمــا َل يَْفَعُلــوَن* ِإلَّ الَِّذيــَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ

ــعراء: 221 - 227( ــوَن{ )الش ــٍب يَنَقِلُب ــوا أَيَّ ُمنَقَل ــَن ظََلُم ــَيْعَلُم الَِّذي ــوا َوَس ــا ظُِلُم ــِد َم بَْع

وط. ي الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الرسث
وط �ف وط، باب الرسث * صحيح البخاري، كتاب الرسث
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دَّكٍِر؟؟ َهْل ِمن مُّ

الشيخ إبراهيم خليل عوض الله

رئيس التحرير 

لم�ة العدد
ك

ه، ول ينتظــر ليســتخلص العــ�ب ممــا يصيبــه، وقــد روي عــن َعْبــد         الســوي مــن يتعــظ بغــ�ي

)
1

ِه()* ِ ْ ــِعيُد مــن ُوِعــَظ ِبَغــ�ي ــِه بــن َمْســُعوٍد قولــه: )...السَّ اللَّ

ي كثــ�ي مــن آياتــه إل الحــث عى التعــاظ بالآيات الربانيــة، الكونية 
        وتعــرض القــرآن الكريــم �ف

ــار  ــص والأخب ــى القص ــب ع ــد التعقي ــة عن ــم، وبخاص ــة أمره ــق، وعاقب ــة بالخل ــا، والحاّل منه

ــم  ــون، وبعضه ــاس ل يؤمن ــن الن اً م ــ�ي ــن كث ــاظ، لك ــار والتع ــة العتب ــا لغاي ــم رسده ي ت
ــ�ت ال

ــرح  ــرر ط ــة تك ــور القرآني ــن الس ــواها م ــر دون س ــورة القم ي س
ــون، و�ف ــون، أو يتجاهل ل يعقل

ي أربــع منهــا تعقيبــاً 
ي ســت آيــات منهــا، جــاء هــذا الســؤال �ف

ِكــٍر؟{ �ف دَّ ســؤال بنــص: }َفَهــْل ِمــن مُّ

ي عبــارة تكــرر ذكرهــا بالألفــاظ والصياغــة نفســها، 
خبــار بتيســ�ي القــرآن للذكــر، وذلــك �ف عــى الإ

ي  
ِكــٍر{، حيــث تكــرر ذكــر هــذه الآيــة القرآنيــة �ف دَّ ْكــِر َفَهــْل ِمــن مُّ ْنـَـا اْلُقــْرآَن ِللذِّ ونصهــا: }َوَلَقــْد يرَسَّ

تــان، فــورد الســؤال فيهمــا  ي الآيــات: )17، و22، و32، و40(، أمــا الآيتــان الأخ�ي
ســورة القمــر �ف

خبــار عــن تــرك اللــه آيــة لالتعــاظ،  فقــال تعــال: }َوَلَقــد تََّرْكَناَهــا  عــن المدكــر، تعقيبــاً عــى الإ

ــار عــن  خب ــٍر{ )القمــر:15(، والأخــرى جــاء الســؤال فيهــا عــن المدكــر، بعــد الإ ِك دَّ ــن مُّ ــْل ِم ــًة َفَه آيَ

ِكــٍر{ )القمــر:51( دَّ ، فقــال عــز وجــل: }َوَلَقــْد أَْهَلْكَنــا أَْشــَياَعُكْم َفَهــْل ِمــن مُّ ف إهــالك أشــياع المخاطبــ�ي

ي بطن أمه ...
* صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي �ف
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  املدكر:

ِكــٍر{ مفتعــل مــن ذكــر يذكــر، وأصلــه مذتكــر، ولمــا كان  دَّ ي التفســ�ي الكبــ�ي للــرازي، أن }مُّ
     جــاء �ف

مخــرج الــذال قريبــاً مــن مخــرج التــاء، والحــروف متقاربــة المخــرج يصعــب النطــق بهــا عــى 

، ولهــذا إذا نظــرت إل الــذال مــع التــاء عنــد النطــق، تقــرب الــذال مــن أن تصــ�ي تــاء،  التــوالي

ف  والتــاء تقــرب مــن أن تصــ�ي دالً، فجعــل التــاء دالً، ثــم أدغمــت الــدال فيهــا، ومــن اللغويــ�ي

ي مدكــر مذدكــر، فيقلــب التــاء، ول يدغــم، ولكل وجهــة، والمدكــر المعتــ�ب المتفكر، 
مــن يقــول �ف

ي قولــه: }أََلْســُت ِبَربُّكــْم َقاُلــواْ بـَـَى{ )الأعــراف: 172(، أي 
ِكــٍر{ إمــا إشــارة إل مــا �ف دَّ ي قولــه تعــال: }مُّ

و�ف

هــل مــن يتذكــر تلــك الحالــة؟ وإمــا إل وضــوح الأمــر، كأنــه حصــل للــكل آيــات اللــه ونســوها، 

ِكــٍر{ إشــارة إل أن الأمــر مــن  دَّ ِكــٍر يتذكــر شــيئاً منهــا؟  وقولــه تعــال: }َفَهــْل ِمــن مُّ دَّ َفَهــْل ِمــن مُّ

ــن  ــن متفكري ــوا منذري ــأن كان ــم، ب ــل إليه ــب المرس ــق إل جان ــم يب ــم، ول ــد ت ــل ق ــب الرس جان

يهتــدون بفضــل اللــه، فهــل مــن مدكــر مهتــد؟ )1( 

    تيسري القرآن للذكر:

ــْد  ــٍر؟{ قولــه  عــز وجــل: }َوَلَق ِك دَّ ي ورد فيهــا ســؤال:}َفَهْل ِمــن مُّ
    مــن آيــات ســورة القمــر الــ�ت

ــظ،  ــاه للحف ــل أي يرسن ي ف ــوم الت�ف ــهيل لعل ي التس
ــاء �ف ــا ج ه كم ــ�ي ــِر{، وتفس ْك ــْرآَن ِللذِّ ــا اْلُق َ ْن يرَسَّ

هــم، حفظــاً بالغــاً،  وهــذا معلــوم بالمشــاهدة، فإنــه يحفظــه الأطفــال الصغــار وغ�ي

ــب  ــر قل ــن ظه ــه ع ــب الل ــن كت ء م ي
ــظ ىسث ــم يحف ــه ل ــد روى أن ــب، وق ــن الكت ه م ــ�ي ــالف غ بخ

ف  ــ�ي اه ــن ال�ب ــن م ــا تضم ــه؛ لم ــاظ ب ــم والتع ــهلناه للفه ــة س ــ�ف الآي ــل: مع ــرآن، وقي إل الق

ونــذر{  ي  عــذا�ب }فذوقــوا  وقولــه:  البليغــة،  الآيــة  هــذه  كــرر  وإنمــا  البليغــة،  والحكــم 

ة  ــ�ب ــرت ع ي ذك
ــ�ت ــص ال ــن القص ــة م ــا، إذ كل قص ــ�ب به ــة، فيعت ــد كل قص ــامع عن ــه الس لينب

.37 /29 : 1. التفس�ي الكب�ي

يل:4/ 81. ف 2. التسهيل لعلوم الت�ف
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ــف كان  ــال: }فكي ــه تع ي قول
ــد �ف ــن الوعي ــامع م ــظ الس ــا يوق ــدة بم ــم كل واح ــة، فخت وموعظ

ــٍر{)1(. ِك دَّ ــن مُّ ــْل ِم ــِر َفَه ْك ــْرآَن ِللذِّ ــا اْلُق َ ْن ــْد يرَسَّ ــه: }َوَلَق ي قول
ــة، �ف ــن المالطف ــذر{ وم ي ون ــذا�ب  ع

    االتعاظ باآليات الربانية:

ي قوله 
ي القــرآن الكريــم أيما عناية بتذك�ي الخلــق بالآيات الربانية، لالتعاظ بهــا،  كما �ف

عــ�ف  

ــاُس َوَذِلــَك يَْوٌم  ْجُمــوٌع لَُّه النَّ ي َذِلــَك لآيـَـًة لَِّمــْن َخــاَف َعــَذاَب الآِخــرَِة َذِلــَك يـَـْوٌم مَّ ِ
 عــز وجــل: }ِإنَّ �ف

{ )الحجر:77( َ ف ي َذِلَك لآيًَة لِّْلُمؤِمِن�ي ِ
ْشُهوٌد{ )هود:103(، وقوله تعال: }ِإنَّ �ف مَّ

نســان جديــرة  ي الــزرع والمنــاخ والبيئــة والحيــوان والإ
حــ�ت الآيــات المشــاهدة �ف  

بالعنايــة والتدبــر، والســتدلل بهــا عــى عظمــة اللــه، وبالــغ قدرتــه، ومــن ذلــك لفــت الأنظــار 

ــَماَواِت َواْلأَرَْض  ي قولــه تعــال: }َخَلــَق اللَّــُه السَّ
ي خلــق الســماوات والأرض، كمــا �ف

إل آيــات اللــه �ف

 : ي
ــقِّ يعــ�ف َرَْض ِباْلَح ــماواِت َواْلأ ــُه السَّ ــَق اللَّ {)العنكبــوت:44(، فَخَل َ ف ــًة لِّْلُمْؤِمِن�ي يَ

ــَك َلآ ي َذِل ِ
ــقِّ ِإنَّ �ف ِباْلَح

 : ي
، يع�ف َ ف ة ِلْلُمْؤِمِنــ�ي ي ذلــك عــ�ب

بالعــدل والحكمــة، ويقــال: لبيــان الحــق، ولــم يخلقهــا باطــالً. و�ف

ــا.)2( ــون به ــن ينتفع ــم الذي ــم ه ، لأنه ف ــ�ي ــاف إل المؤمن ــا أض . وإنم ف ــ�ي المصدق

ي آيــات اللــه 
ي ســورة النحــل عــدد مــن الآيــات القرآنيــة المحفــزة للتدبــر والتعــاظ �ف

و�ف  

ــُه  َاٌب َوِمْن َ ــُه رسث ــْم ِمْن ــاًء َلُك ــَماِء َم ــَن السَّ ــَزَل ِم ْ ــِذي أَن الكونيــة، حيــث يقــول جــل شــأنه: }ُهــَو الَّ

َمــَراِت ِإنَّ  َْعَنــاَب َوِمــن ُكلِّ الثَّ يُْتــوَن َوالنَِّخيــَل َوالأ ْرَع َوالزَّ َشــَجٌر ِفيــِه تُِســيُموَن * يُنِبــُت َلُكــم ِبــِه الــزَّ

ــل:10 - 11( ُروَن{)النح ــْوٍم يََتَفكَّ ــًة لَِّق يَ
ــَك لآ ي َذِل ِ

�ف

اِنــِع اْلَحِكيــِم ِبَعَجاِئــَب أَْحــَواِل  َر اللَّــُه تََعــاَل اِلْســِتْدَلَل َعــَى ُوُجــوِد الصَّ ــا َقــرَّ َلمَّ  

ــَب  ــِم ِبَعَجاِئ ــِع اْلَحِكي اِن ــوِد الصَّ ــَى ُوُج ــِتْدَلِل َع ــِر اِلْس ــِة ِبِذْك يَ
ــِذِه اْلآ ي َه ِ

ــُه �ف ــاِت، أَتَْبَع اْلَحَيَوانَ

َمَواِشــَيُكْم.)3(  تَرُْعــوَن  ــَجِر  الشَّ ي  ِ
�ف أَْي  تُِســيُموَن{  }ِفيــِه  وَقْوُلــُه:  َبــاِت  النَّ أَْحــَواِل 

يل 2/ 324 ف 1- التسهيل لعلوم الت�ف

2- السمرقندي،2/ 634، والبغوي،3/ 557.

، للرازي: 19/ 176. 3- التفس�ي الكب�ي
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املتعظون:

ــون  ــن يعقل ــا الذي ــظ به ي يتع
ــ�ت ــه ال ــات الل ــت إل آي ــدة نبه ــة عدي ــات قرآني ــاك آي هن  

ي ســورة النحــل غــ�ي آنفــة 
والذاكــرون، والســامعون والمتفكــرون والعالمــون، منهــا أربــع أخــرى �ف

َراٌت  ــخَّ ــوُم ُمَس ــَر َواْلنُُّج ــْمَس َواْلَقَم ــاَر َوالشَّ َه ــَل َواْلنَّ ــُم اللَّْي َر َلُك ــخَّ ــال: }َوَس ــول تع ــر، فيق الذك

ي َذِلــَك َلآيَــاٍت لَِّقــْوٍم يَْعِقُلوَن{)النحــل:12( ِ
ِبأَْمــِرِه ِإنَّ �ف

ي َذِلــَك لآيَــًة لَِّقــْوٍم  ِ
ي الأَرِْض ُمْخَتِلفــاً أَْلَوانُــُه ِإنَّ �ف ِ

ويقــول عــز وجل:}َوَمــا َذَرأَ َلُكــْم �ف   

ــَماِء َمــاًء َفأَْحَيــا ِبــِه الأَرَْض بَْعــَد َمْوِتَهــا  ــُروَن{ )النحــل:13(، ويقــول تعــال: }َوالّلــُه أَنــَزَل ِمــَن السَّ كَّ يَذَّ

ــَراِت  َم ــن ُكلِّ الثَّ ــمَّ ُكِىي ِم ــره: }ثُ ــل ذك ــول ج ــَمُعوَن{)النحل: 65(، ويق ــْوٍم يَْس ــًة لَِّق يَ
ــَك لآ ي َذِل ِ

ِإنَّ �ف

ي  ِ
ــاِس ِإنَّ �ف ــَفاء ِللنَّ ــِه ِش ــُه ِفي ــٌف أَْلَوانُ ْخَتِل َاٌب مُّ َ ــا رسث ــن بُطُوِنَه ــُرُج ِم ــالً يَْخ ــِك ُذُل ــُبَل َربِّ ــُلِكي ُس َفاْس

ي ســورة النمــل يقــول تعال:}َفِتْلــَك بُُيوتُُهــْم َخاِويـَـًة ِبَمــا 
ُروَن{)النحــل:69(، و�ف َذِلــَك لآيـَـًة لَِّقــْوٍم يََتَفكَّ

ي ســورة ســبأ يقــول عــز وجــل: }أََفَلــْم يـَـَرْوا 
ي َذِلــَك َلآيـَـًة لَِّقــْوٍم يَْعَلُمــوَن{ )النمــل:52(، و�ف ِ

ظََلُمــوا ِإنَّ �ف

ــَماِء َواْلأَرِْض ِإن نََّشــأْ نَْخِســْف ِبِهــُم اْلأَرَْض أَْو نُْســِقْط  ــَن السَّ َ أَيِْديِهــْم َوَمــا َخْلَفُهــم مِّ ف ْ ِإَل َمــا بـَـ�ي

ِنيٍب{)ســبأ:9( ــٍد مُّ ــُكلِّ َعْب ــًة لِّ يَ
ــَك َلآ ي َذِل ِ

ــَماِء ِإنَّ �ف ــَن السَّ َعَلْيِهــْم ِكَســفاً مِّ

     أكرثية معرضة عن االستذكار باآليات:

يمــان  يــة النــاس عــن الإ شــارة ال�يحــة إل إعــراض أك�ث ي ســورة الشــعراء الإ
تكــررت �ف  

ي آيــات 
ي ثمــا�ف

{ �ف َ ف ْؤِمِنــ�ي ُُهــم مُّ َ ي َذِلــَك َلآيـَـًة َوَمــا َكاَن أَْك�ث ِ
بالآيــات الربانيــة، فُذكــر قولــه تعــال: }ِإنَّ �ف

منهــا، هــي: الآيــة: 8، و67، و103، و121، و139، و158، و174، و190(

ي هــذه الآيــات الكريمــة يعــود إل 
شــارة }ذلــك{ �ف وكانــت الآيــة المشــار إليهــا باســم الإ  

مــا أنزلــه اللــه عــز وجــل مــن عــذاب، أو إهــالك لبعــض الأقــوام والأمــم الســابقة.

ي تأكــد 
ي هــذه الآيــات الثمــا�ف

{ المتكــرر �ف َ ف ْؤِمِنــ�ي ُُهــم مُّ َ ــا َكاَن أَْك�ث وقولــه عــز وجــل: }َوَم  
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ي الأَرِْض يُِضلُّــوَك  ِ
َ َمــن �ف َ

ي آيــات قرآنيــة أخــرى، منهــا قولــه تعــال: }َوِإن تُِطــْع أَْكــ�ث
ه ومعنــاه �ف خــ�ب

ي 
ــدول الآ�ت ي الج

ــام:116(، و�ف ــوَن{ )الأنع ــْم ِإلَّ يَْخرُُص ــنَّ َوِإْن ُه ــوَن ِإلَّ الظَّ ِبُع ــِه ِإن يَتَّ ــِبيِل الّل ــن َس َع

هُم  َ َ أَْك�ث إشــارة إل آيــات وصفــت أكــ�ث الناس بأنهــم ل يعلمــون، ول يشــكرون، ول يؤمنــون، َوأَ�ب

: َ ف ــ�ي هــُم ِبُمْؤِمِن َ ــا أَْك�ث ــوراً، َوَم ِإلَّ ُكُف

توزيع وصف أك�ث الناس حسب الوصف  والسورة والآية والتكرار

المجموعرقم الآيةالسورةالصفةالرقم

اِس َل يَْعَلُموَن{1. َ النَّ َ
187الأعراف}َوَلِكنَّ أََك�ث

اِس َل يَْعَلُموَن{2. َ النَّ َ
21يوسف}َوَلِكنَّ أََك�ث

اِس َل يَْعَلُموَن{3. َ النَّ َ
40يوسف}َوَلِكنَّ أََك�ث

اِس َل يَْعَلُموَن{4. َ النَّ َ
68يوسف}َوَلِكنَّ أََك�ث

اِس َل يَْعَلُموَن{5. َ النَّ َ
38النحل}َوَلِكنَّ أََك�ث

اِس َل يَْعَلُموَن{6. َ النَّ َ
6الروم}َوَلِكنَّ أََك�ث

اِس َل يَْعَلُموَن{7. َ النَّ َ
30الروم}َوَلِكنَّ أََك�ث

اِس َل يَْعَلُموَن{8. َ النَّ َ
28سبأ}َوَلِكنَّ أََك�ث

اِس َل يَْعَلُموَن{9. َ النَّ َ
36سبأ}َوَلِكنَّ أََك�ث

اِس َل يَْعَلُموَن{10. َ النَّ َ
57غافر}َوَلِكنَّ أََك�ث

اِس َل يَْعَلُموَن{11. َ النَّ َ
2611الجاثية}َوَلِكنَّ أََك�ث

اِس لَ يَْشُكُروَن{  12. َ النَّ َ
243البقرة}َوَلـِكنَّ أَْك�ث

اِس لَ يَْشُكُروَن{  13. َ النَّ َ
38يوسف}َوَلـِكنَّ أَْك�ث

اِس َل يَْشُكُروَن {14. َ النَّ َ
613غافر} َوَلِكنَّ أَْك�ث

اِس لَ يُْؤِمُنوَن{15. َ النَّ َ
17هود}َوَلـِكنَّ أَْك�ث

اِس لَ يُْؤِمُنوَن{16. َ النَّ َ
1الرعد}َوَلـِكنَّ أَْك�ث

اِس لَ يُْؤِمُنوَن{17. َ النَّ َ
593غافر}َوَلـِكنَّ أَْك�ث

اِس ِإلَّ ُكُفوراً{18. ُ النَّ َ
َ أَْك�ث 89الإرساء}َفأَ�ب

اِس ِإلَّ ُكُفوراً{19. ُ النَّ َ
َ أَْك�ث 502الفرقان}َفأَ�ب

.20} َ ن اِس َوَلْو َحرَْصَت ِبُمْؤِمِن�ي ُ النَّ َ
1031يوسف}َوَما أَْك�ث

20  المجموع
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ــاس  ــات هــذا الجــدول، أن القــرآن الكريــم وصــف أكــ�ث الن ي معطي
ــر �ف يالحــظ المتدب  

ي 
ــون �ف ــات، ول يؤمن ــالث آي ي ث

ــكرون �ف ــم ل يش ــة، وأنه ة آي ــرسث ــدى ع ي إح
ــون �ف ــم ل يعلم بأنه

رساء  ــا الإ ، وهم ف ــورت�ي ي س
ــرت �ف ــوراً{ ذك ــاِس ِإلَّ ُكُف ُ النَّ َ

ــ�ث َ أَْك ــأَ�ب ــارة }َف ــك، وعب ــرى كذل ــالث أخ ث

ي 
{ ذكــرت مــرة واحــدة، وذلــك �ف َ ف ــ�ي ــَت ِبُمْؤِمِن ــْو َحرَْص ــاِس َوَل ُ النَّ َ

ــ�ث ــا أَْك ــارة: }َوَم والفرقــان، وعب

ــف. ــورة يوس س

كــ�ث لهــذه الصفــات، حيــث ذكــر 25 % كمــا يالحــظ أن ســورة يوســف حظيــت بالذكــر الأ   

ي الجــدول أعــاله، 
يــن المشــار إليهــا �ف ف العرسث  مــن المذكــورات فيهــا، أي خمــس آيــات مــن بــ�ي

ي ثــالث آيــات منهــا.
كمــا أن ســورة غافــر ذكــرت فيهــا ثــالث مــن تلــك الصفــات �ف

    الحكمة من تقنني إنزال اآليات املرسلة للخلق:

نبــه القــرآن الكريــم إل علــة رفــض الســتجابة لطلــب الآيــات مــن قبــل بعــض النــاس،   

ــَة  اَق ــوَد النَّ ــا ثَُم ــوَن َوآتَْيَن ُل َوَّ
ــا الأ َب ِبَه ــذَّ ــاِت ِإلَّ أَن َك يَ

ــَل ِبالآ ــا أَن نُّرِْس ــا َمَنَعَن فقــال عــز وجل:}َوَم

رساء: 59( ــاً{ )الإ ــاِت ِإلَّ تَْخِويف يَ
ــُل ِبالآ ــا نُرِْس ــا َوَم ــواْ ِبَه ــِ�ًَة َفظََلُم ُمْب

ــار،  ــا الكف حه ي يق�ت
ــ�ت ــا ال ــراد به ــا ي ــات هن ــل أن الآي ي ف ــوم الت�ف ــهيل لعل ي التس

ــاء �ف ج  

حــوا عــى رســول اللــه،  فــإذا رأوهــا، ولــم يؤمنــوا؛ أهلكهــم اللــه، وســبب الآيــة أن قريشــاً اق�ت

صــى اللــه عليــه وســلم، أن يجعــل لهــم الصفــا ذهبــاً، فأخــ�ب اللــه أنــه لــم يفعــل ذلــك لئــال 

ي 
ي موضــع نصــب، و)أن كــذب( �ف

يكذبــوا فيهلكــوا، وعــ�ب بالمنــع عــن تــرك ذلــك، و)أن نرســل(، �ف

حوهــا وكانــت ســبب هالكهــم،  موضــع رفــع، ثــم ذكــر ناقــة ثمــود تنبيهــاً عــى ذلــك؛ لأنهــم اق�ت

ومعــ�ف )مبــ�ة( بينــة، واضحــة الدللــة، }ومــا نرســل بالآيــات إل تخويفــاً{ إن أراد بالآيــات هنــا 

هــالك، وإن أراد  حــة، فالمعــ�ف أنــه يرســل بهــا تخويفــاً مــن العــذاب العاجــل، وهــو الإ المق�ت

اهــا الكافــر  حــة، فالمعــ�ف أنــه يرســل بهــا تخويفــاً مــن عــذاب الآخــرة، ل�ي المعجــزات غــ�ي المق�ت

 )*
1

 فيؤمــن، وقيــل: المــراد بالآيــات هنــا الرعــد، والــزلزل، والكســوف، وغــ�ي ذلك مــن المخــاوف.)

يل: 2/ 174. ف * التسهيل لعلوم الت�ف
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   خامتة:

بعــد هــذا العــرض لبعــض جوانــب مســألة اســتثارة العقــول للتفكــر بالآيــات، بهــدف   

يمانيــة الدامغــة، يبقــى الســؤال الــذي طــرح مــع نــزول القــرآن الكريــم  الوصــول إل الحقائــق الإ

ــة،  ــر الكوني ي الظواه
ــر �ف ــات، ويفك ــق والمجري ــي الحقائ ــر؟!{ يع ــن مدك ــل م ــاً: }فه معروض

ــه الأحــوال  ــب في ــذي تتقل ي يشــهدها الكــون، والزمــان ال
ــ�ت ــات ال ــة، والتقلب والأحــوال المناخي

ف بقــدرة اللــه جــل  يمــان، ومضمــدات للجــراح، ودواٍع لليقــ�ي والظــروف، للوصــول إل معــززات لالإ

ي عــاله، خالــق الكــون، ومدبــر شــأنه، ومســ�ي الأمــور، وهــو بيــده ســبحانه ذلــك دون ســواه، 
�ف

ي 
ي الأرض ول �ف

ء �ف ي
ف الــكاف والنــون، فــإذا أراد أمــراً قــال لــه: كــن فيكــون، ول يعجــزه ىسث فأمــره بــ�ي

عــه ممــن يشــاء، وهــو القائــل جــل  ف ي الملــك مــن يشــاء، وي�ف
الســماء، يقلــب الليــل والنهــار، يــؤ�ت

ــَماَواِت َواْلأَرِْض يَْخُلــُق َمــا يََشــاُء يََهــُب ِلَمــْن يََشــاُء ِإنَاثــاً َويََهــُب ِلَمــن يََشــاُء  ي عــاله: }ِللَّــِه ُمْلــُك السَّ
�ف

ي أنزلهــا عــى 
ي الوجــود، مثلمــا آياتــه القرآنيــة، الــ�ت

ُكــوَر{ )الشــورى:49(، وآياتــه الكونيــة مســتمرة �ف الذُّ

قلــب نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وتكفــل بحفظهــا، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }ِإنَّــا 

ْكــَر َوِإنَّــا َلــُه َلَحاِفظُــوَن{ )الحجــر: 9(، وســتبقى الآيــات القرآنيــة مــع الآيــات الكونيــة  ْلَنــا الذِّ نَْحــُن نَزَّ

 ، ف ــ�ي ــن، والمؤمن ــل المدكري ــن قب ، م ــ�ب ــتخالص الع ــ�ي واس ــر والتفك ــة للتدب ــة مفتوح المتعاقب

، وأولي الألبــاب وأصحــاب الأســماع والعيــون المبــ�ة، والقلــوب الخاشــعة اليقظــة.  ف والعالمــ�ي

ي خلقــه، 
ي تضمنــت ذكــراً أو إشــارة إل الآيــات الربانيــة �ف

ي الآيــات القرآنيــة الــ�ت
والمتدبــر �ف  

يالحــظ أن القــرآن يهــدف مــن وراء ذلــك إل الســتدلل عــى عظمــة الخالــق ســبحانه، وقدرتــه، 

ي 
ــرة �ف ــات باه ــا أن الآي ــم، ومثلم ــم بأقداره ــم، والتحك ــم، ومماته ــق وحياته ي الخل

ــرده �ف وتف

هــا، فاللــه الــذي يجــري  ي ت�يــف الأمــور وتدب�ي
الخلــق والتكويــن، فهــي جليــة واضحــة أيضــاً �ف

ل المطــر، ويقلــب الليــل والنهــار بأمــره وقدرتــه وحكمتــه، فإنــه ســبحانه كذلــك  ف الســحاب، ويــ�ف
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يمــىي للظالــم حــ�ت إذا أخــذه؛ فإنــه يأخــذه أخــذ عزيــز مقتــدر، فهــذا فرعــون، وذاك قــارون، 

فــة منهمــا، فإنــه  وتلــك عــاد وثمــود، ومــا لحقهــم مــن الــالت والعــزى، وتطهــ�ي  الكعبــة المرسث

ســبحانه قــادر عــى أن يجعلهــا زلزلــة وصيحــة، كمــا جعلهــا مــن قبــل، واللــه قــادر عــى قلــب 

ــل  ــذا القبي ــن ه ــون م ي الك
ــه �ف ــات الل ــي آي ــا ه ــس، فه ــف، والعك ــوة إل ضع ــن ق ــوال م الأح

ي مــا عليــك أحــد  ف واضحــة للعيــان، فكــم مــن أنــاس تبجحــوا وتغطرســوا، وقالــوا لــالأرض اهــ�ت

وس اقتحــم  ف أمــام فــ�ي ف وراء قضبــان، أو مرتجفــ�ي ف ليلــة وضحاهــا مكبلــ�ي ، وإذا بهــم بــ�ي مثــىي

ــرى  ــه أن ي ــه الل ــم يقــدر ل ــوق ل أبدانهــم، فارتفعــت حرارتهــم، وبعضهــم هــزم أمــام مخل

ف المجــردة. بالعــ�ي

: ي
دكار تتلخص بالآ�ت      والنتيجة المرجوة من هذا التدبر والإ

يمــان بقــدرة اللــه عــى تســي�ي الأمــور، وتقليبهــا، وتغيــ�ي الأحــوال، فــدوام الحــال  1. تعزيــز الإ

مــن المحــال، وظــالم الليــل، يتبعــه فجــر النهــار.

ي الأحــول كلها، ح�ت ل يســاور المؤمــن إحباط ول يــأس، وهو يؤمن 
2. توثيــق عــرى الأمــل باللــه، �ف

 َ ف ْ َيَّــاُم نَُداِوُلَهــا بـَـ�ي
بــأن  الأيــام دول، }ِإْن يَْمَسْســُكْم َقــْرٌح َفَقــْد َمــسَّ اْلَقــْوَم َقــْرٌح ِمْثُلــُه َوِتْلــَك اْلأ

{ )آل عمــران: 140( َ ف ِخــَذ ِمْنُكــْم ُشــَهَداَء َواللَّــُه َل يُِحــبُّ الظَّاِلِمــ�ي ــاِس َوِلَيْعَلــَم اللَّــُه الَِّذيــَن آَمُنــوا َويَتَّ  النَّ

ــالم  ــادم، وظ ــادم ق ــة ق ــ� ل محال ــتقبلنا، والن ــا ومس ن ــى حارصف ــم ع ــتحوذ الهزائ ــن تس فل

، ول يجــار عليــه، فســبحانه رب  ء، وهــو يجــ�ي ي
، بقــدرة مــن بيــده ملكــوت كل ىسث الليــل ســينجىي

العــزة وتعــال عمــا يصفــون.
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َ الأمــم عــدداً يــوم القيامــة، ونعــوذ 
الحمــد للــه الــذي وعــد نبّيــه بــأن تكــون أّمُتــه أكــ�ث  

ــن حــق عليهــم  ــ�ي الذي ــاء الســيل، ومــن الكث ــاء كغث ي هــي غث
ــ�ت ة ال ــه أن نكــون مــن الكــ�ث بالل

العــذاب، وصــى اللــه وســلم وبــارك عــى نبينــا وحبيبنــا محمــد، الــذي حــّث أمتــه عــى التكاثــر، 

، وبعد: ف  ليكاثــر بهــم الأمــم يــوم القيامــة، صــى اللــه عليه وســلم، وعى آلــه وصحبــه أجمعــ�ي

ة مصطلحــان متضــاّدان،  وقبــل الحديــث عــن موقــف القــرآن الكريــم،  فالقّلــة والكــ�ث  

ف معناهمــا أّولً. ّ والســّنة المطهــرة منهمــا، حــرّي بنــا أن نبــ�ي

ة  ة، والك�ث ، والِقلة خالف الكــ�ث ء اليســ�ي ي
ي اللغــة: مشــتقة من القليل، وهــو ال�ث

الِقّلــة �ف  

ء الكثــ�ي بمعــ�ف غــ�ي  ي
ُة نقيــُض القّلــة، فالــ�ث ي مقابــل الِقّلــة، فالكــ�ث

، وهــي �ف مشــتقة مــن الكثــ�ي

َغر  ي الأعداد، كمــا أن الِعظَم والصِّ
ة تســتعمالن �ف القليــل، والكثــ�ي ما يقابــل القليل، والِقّلة والك�ث

َغر لالآخر)1( .  ة والِعظَم ومن الِقّلــة والصِّ ي الأجســام، ثــّم يُســتعار كل واحد من الكــ�ث
 يُســتعمالن �ف

ّ بالِقّلــة عــن الّذّلــة، ومــن ذلــك: قــول اللــه تعــال: }َواْذُكــُروا ِإْذ ُكْنُتــْم َقِليــالً  وقــد يُكــ�ف  

ّ بهــا أحيانــاً عــن الِعــزّة، ومنــه قــول اللــه تعــال: }َوَقِليــٌل ِمــْن ِعَبــاِدَي  ُكــْم{ )الأعــراف:86(، ويُكــ�ف َ َّ
َفَك�ث

ــوده)2( . ــّل وج ــّز يَِق ــا يَِع ــكل م ــبأ:13(، ف ــُكوُر{ )س الشَّ

 ، ي
ــاج العــروس،  30/ 273. والأصبهــا�ف 1- ابــن منظــور، لســان العــرب 1/ 563.ابــن ســيده، المحكــم والمحيــط الأعظــم، 6/ 129.الزبيــدي، ت

ــب القــرآن، ص 410. ي غري
المفــردات �ف

ي غريب القرآن، ص 410 . 
، المفردات �ف ي

2- الأصبها�ف

الكــرثة والقلــة يف ضــوء القــرآن 

الكريــم

الشيخ يرسي عيدة

مساعد مفتي دائرة إفتاء محافظة الخليل

م �ف الكر�ي
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ــدح  ف م ــ�ي ــا ب ة، م ــ�ث ــة والك ــن القل ــه ع ــن آيات ــ�ي م ي كث
ــم �ف ــرآن الكري ــم الق ــد تكل وق  

ي بعــض المواطــن، 
ة �ف ة، ومــدح الِقّلــة، ومــدح الكــ�ث ــمة الغالبــة ذمُّ الكــ�ث وذّم)1(، وكانــت السِّ

ي حــالت أخــرى. 
وذّم الِقّلــة �ف

ذم الكرثة:

ان  ف ــ�ي ــار والم ــت المعي ة ليس ــ�ث ــد أن الك ــال، يج ــه تع ــاب الل ي كت
ــل �ف ــر والمتأم فالناظ  

ي جوانــب الديــن والدنيــا، فقــد جــاء الحديــث 
ي تحديــد الحــق والصــواب �ف

الــذي يُعتمــد عليــه �ف

ــى  ــك ع ــواء أكان ذل ــكار، س ن ــذّم والإ ــرض ال ي مع
ــم، �ف ــرآن الكري ي الق

ــة �ف ة المذموم ــ�ث ــن الك ع

اً  ــ�ي ــان أّن كث ــم، أو بي ــ�ي ِعل ــم بغ ــون بأهوائه ــاس يضّل ــن الن اً م ــ�ي ــث إّن كث ــان، حي ــبيل البي س

ــا  اً مم ــ�ي ــون كث ــم ل يفقه ــوام أنّه ــوى الأق ــان دع ــون، أو بي ــه غافل ــات الل ــن آي ــاس ع ــن الن م

ٍ مــن النــاس عــن الطريــق القويــم،  يقولــه الأنبيــاء والمرســلون، عليهــم الســالم، وصــدود كثــ�ي

ــان  ــرون، وبي ــم كاف ــاء ربّه اً منهــم بلق ــ�ي ــوا بذنوبهــم، وأّن كث ــوَد هلك ــاد وثم ــن ع اً م ــ�ي وأّن كث

طبيعــة أكــ�ث النــاس مــن أنهــم ل يعلمــون، ول يعقلــون، ول يســمعون، ول يؤمنــون باللــه إل 

اً  ي الأرض لأضلــوه عــن ســبيل اللــه، وأّن كثــ�ي
كــون، وأّن المــرء لــو أطــاع أكــ�ث مــن �ف وهــم مرسث

ــان أّن  ــات، وبي ــوا الصالح ــوا وعمل ــن آمن ــض، إل الذي ــى بع ــم ع ــي بعضه ــاء يبغ ــن الخلط م

اً منهــم ســاء مــا كانــوا  اً منهــم فاســقون، وأّن كثــ�ي أكــ�ث أهــل الكتــاب ل عهــد لهــم، وأّن كثــ�ي

ي عــن 
ة المعاديــة للــه تعــال ل تغــ�ف اً منهــم َعُمــوا وصّمــوا، وبيــان أّن الكــ�ث يعملــون، وأّن كثــ�ي

ــث)2( .  ُة الخبي ــ�ث ــاَس ك ــب الن ــو أعج ــب، ول ــاوي الطّي ــث ل يس ــيئاً، وأّن الخبي ــا ش أصحابه

نــت:  ف الوعــي والســعي عــ�ب الن�ت ف منهــا بــ�ي ي ضــوء القــرآن الكريــم وموقــف المســلم�ي
ة �ف ي القّلــة والكــ�ث

1- الدكتــور رمضــان الغريــب، ســّنة اللــه �ف

ي القــرآن الكريــم » دراســة دلليــة« ص62. توفيــق عــىي زبــادي، منهــج القــرآن الكريــم 
ة �ف www.islamtoday.net. أمينــة العزازمــة، القلــة والكــ�ث

ة، 233. ي مــدح الِقّلــة وذّم الكــ�ث
�ف

2- المرجع السابق
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ــاِس َوَلْو  ُ النَّ َ
يمــان بالله تعــال وصّحة العتقاد، قــال الله تعــال: }َوَما أَْك�ث ففــي جانــب الإ  

ُكوَن{ ِ ْ ُُهْم ِباللَّــِه ِإلَّ َوُهــْم ُمرسث َ { )يوســف: 103( . وقــال اللــه تعــال: } َوَمــا يُْؤِمــُن أَْك�ث ف  َحرَْصــَت ِبُمْؤِمِنــ�ي

ي اْلأَرِْض يُِضلُّــوَك َعــْن َســِبيِل اللَِّه{ )الأنعــام:116(   ِ
َ َمــْن �ف َ

 )يوســف: 106(  وقــال اللــه تعــال:}َوِإْن تُِطــْع أَْكــ�ث

{ )الصافــات:71( . َ ف ِلــ�ي َوَّ
ُ اْلأ َ

وقــال اللــه تعال:}َوَلَقــْد َضــلَّ َقْبَلُهْم أَْكــ�ث

ُكــْم ِلْلَحــقِّ  َ َ
ي جانــب الحــق وقبولــه، قــال اللــه تعال:}َلَقــْد ِجْئَناُكــْم ِباْلَحــقِّ َوَلِكــنَّ أَْك�ث

و�ف  

 َ َ
ــُه ِإنَّــُه اْلَحــقُّ ِمــْن َربِّــَك َوَلِكــنَّ أَْكــ�ث ي ِمْريَــٍة ِمْن ِ

َكاِرُهــوَن{ )الزخــرف:78(. وقــال اللــه تعال:}َفــاَل تَــُك �ف

النَّــاِس ل يُْؤِمُنــوَن{ )هــود:17( . 

ــْو  ــْيًئا َوَل ــْم َش ــْم ِفَئُتُك َ َعْنُك ي ِ
ــ�ف ــْن تُْغ ي جانــب القتــال والدفــاع، يقــول اللــه تعال:}َوَل

و�ف  

   . )الأنفــال:19(   } َ ف اْلُمْؤِمِنــ�ي َمــَع  اللَّــَه  َوأَنَّ  َْت  ُ َكــ�ث

ــْم  ــي بَْعُضُه ــاِء َلَيْبِغ ــَن الُخَلطَ ًا ِم ــ�ي ــال:}َوِإنَّ َكِث ــه تع ــال الل ــالت، ق ــب المعام ي جان
و�ف  

 . )ص:24(  ُهــْم{  َمــا  َوَقِليــٌل  اِلَحــاِت  الصَّ َوَعِمُلــوا  آَمُنــوا  الَِّذيــَن  ِإل  بَْعــٍض  َعــَى 

ــُب َوَلــْو  ي جانــب الطيبــات والخبائــث، قــال اللــه تعال:}ُقــْل ل يَْســَتِوي اْلَخِبيــُث َوالطَّيِّ
و�ف  

َْلَبــاِب َلَعلَُّكــْم تُْفِلُحــوَن{ )المائــدة:100( .  َُة الَخِبيــِث َفاتَُّقــوا اللَّــَه يَــا أُوِلي الأ ْ أَْعَجَبــَك َكــ�ث

ــَك  ي َذِل ِ
، قــال اللــه تعــال:}ِإنَّ �ف ف اهــ�ي ي جانــب التعــاظ والعتبــار أمــام الآيــات وال�ب

و�ف  

 . )الشــعراء:8(   }  َ ف ُمْؤِمِنــ�ي ُُهــْم  َ أَْك�ث َكاَن  َوَمــا  َلآيَــًة 

مدح الكرثة:

ْكِر الحكيم، منها:  ي مواطن عّدة من الذِّ
ة �ف جاء مدح الك�ث

ّ الله بذلك  ف هــم، فقد امــ�ت ّ امتنــان اللــه ســبحانه وتعال عى عبــاده بأنهم كانــوا ِقّلة فك�ث  

ُكْم{ َ َّ
ي اللــه صالــح، عليــه الســالم، قــال اللــه تعــال: } َواْذُكــُروا ِإْذ ُكْنُتــْم َقِليــاًل َفَك�ث  عــى قــوم نــ�ب

مالكثرة والقلة في ضوء القران الكريم �ف الكر�ي
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ــم  ــو كان يعل ــ�ي ل ــن الخ ــتكثار م ي الس
ــلم، �ف ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ــة الن ــراف:86(، ورغب  )الأع

ــُت  ــْو ُكْن ــُه َوَل ــاَء اللَّ ــا َش ًّا ِإلَّ َم َ ــا َوَل رصف ــِ�ي نَْفًع ــُك ِلَنْف ــْل َل أَْمِل ــال: } ُق ــه تع ــال الل ــب، ق الغي

ٌ ِلَقــْوٍم يُْؤِمُنــوَن{ ــوُء ِإْن أَنـَـا ِإلَّ نَِذيــٌر َوبَِشــ�ي َ السُّ ي ِ
ــ�ف ِ َوَمــا َمسَّ ْ ُْت ِمــَن اْلَخــ�ي َ  أَْعَلــُم اْلَغْيــَب َلْســَتْك�ث

ٍ مــن ذنــوب عبــاده ِمّنــًة منــه وفضــالً، قــال اللــه تعــال:  )الأعــراف: 188(، أو عفــو اللــه تعــال عــن كثــ�ي

{ )الشــورى:30(، أو الدعــوة إل  ٍ }َوَمــا أََصابَُكــْم ِمــْن ُمِصيَبــٍة َفِبَمــا َكَســَبْت أَيِْديُكــْم  َويَْعُفــو َعــْن َكِثــ�ي

ــوَن{  ــْم تُْفِلُح ًا َلَعلَُّك ــ�ي ــَه َكِث ــُروا اللَّ ــال: }َواْذُك ــه تع ــال الل ــال، ق ــه تع ــبيح لل ــر والتس ة الذك ــ�ث ك

ي بــه البــالد،  ، الــذي يحــ�ي )الجمعــة:10(، أو ِمّنــة اللــه ســبحانه وتعــال عــى عبــاده بالغيــث الكثــ�ي

ة،  ــات مــن نخيــٍل وأعنــاٍب، لهــم فيهــا فوائــد كثــ�ي أ لهــم منــه جّن ويغيــث بــه العبــاد، ويُنــ�ث

ــَماِء َمــاًء  َ يَــَدْي رَْحَمِتــِه َوأَنَْزْلَنــا ِمــَن السَّ ف ْ ًا بَــ�ي ْ يَــاَح بُــرسث ــِذي أَرَْســَل الرِّ قــال اللــه تعــال: }َوُهــَو الَّ

ًا * َوَلَقــْد رَصَّْفَنــاُه بَْيَنُهْم  َّ َكِثــ�ي ــا َخَلْقَنــا أَنَْعاًمــا َوأَنـَـاىِسي َ ِبــِه بَْلــَدًة َمْيًتــا َونُْســِقَيُه ِممَّ ي طَُهــوًرا * ِلُنْحــ�يِ

 ، ف ي حفــظ المؤمنــ�ي
ة ذكــر اللــه �ف ــاِس ِإلَّ ُكُفــوًرا{ )الفرقــان: 48 - 50(، وأثــر كــ�ث ُ النَّ َ

َ أَْكــ�ث ــُروا َفــأَ�ب كَّ ِلَيذَّ

وتفريــج كروبهــم، وتيســ�ي أمورهــم، قــال اللــه تعــال: }َواْجَعــْل ِلي َوِزيــًرا ِمــْن أَْهــِىي * َهــاُروَن 

ــَت  ــَك ُكْن ًا * ِإنَّ ــ�ي ــَرَك َكِث ًا * َونَْذُك ــ�ي َحَك َكِث ــبِّ ْ نَُس ــِري * َكي ي أَْم ِ
ــُه �ف ْك ِ ْ ــِه أَْزِري * َوأرَسث ــُدْد ِب ــي * اْش أَِخ

ــاده  ــه جــّل وعــال عــى عب ــوىَس{ )طــه: 29 - 36(، وامتنان ــا ُم ــْؤَلَك يَ ــَت ُس ــْد أُوِتي ــاَل َق ًا * َق ــ�ي ــا بَِص ِبَن

ي  ِ
ــا �ف ًَة نُْســِقيُكْم ِممَّ ْ َنَْعــاِم َلِعــ�ب ي اْلأ ِ

ة، قــال اللــه تعــال: }َوِإنَّ َلُكــْم �ف بالأنعــام ومنافعهــا الكثــ�ي

ــؤت الحكمــَة فقــد  ــوَن{ )المؤمنــون: 21(، وبــأن مــن يُ ــا تَأُْكُل ٌَة َوِمْنَه ــ�ي ــُع َكِث ــا َمَناِف ــْم ِفيَه ــا َوَلُك بُطُوِنَه

ًا  ْ َ َخــ�ي ي ِ
ي اْلِحْكَمــَة َمــْن يََشــاُء َوَمــْن يـُـْؤَت اْلِحْكَمــَة َفَقــْد أُو�ت ِ

اً، قــال اللــه تعال:}يـُـْؤ�ت اً كثــ�ي ي خــ�ي
أو�ت

َْلَبــاِب{ )البقــرة: 269( .    ــُر ِإلَّ أُوُلــو اْلأ كَّ ًا َوَمــا يَذَّ َكِثــ�ي
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مدح القلة:

ي آيــات عــّدة مــن كتاب الله ســبحانه وتعال مــدُح الِقّلــة والثناء 
ي المقابــل، فقــد جــاء �ف

و�ف  

ٌ بإيمانــه وإن كان وحيداً، قال الله تعال عن الخليل إبراهيم،  عليهــا، ممــا يدلُّ عى أن المؤمن كث�ي

{ )النحل: 120( . َ ف ِكــ�ي ِ ْ ــًة َقاِنًتا ِللَِّه َحِنيًفا َوَلــْم يَُك ِمَن اْلُمرسث  عليــه الصــالة والســالم:}ِإنَّ ِإبَْراِهيــَم َكاَن أُمَّ

ي كل زمــان ومــكان، 
فالقّلــة المحمــودة هــي الخالصــة المصطفــاة، والبقيــة المنتقــاة، �ف  

يمــان والصــ�ب  ي كّل زمــان، أهــل التقــوى والإ
ــادرة، أصحابهــا منصــورون �ف ــة القّيمــة الن والعمل

يمــان، نــارصون للحــّق ل يحيــدون  والختبــار والشــكر والربــاط، لحمــة واحــدة، ســابقون إل الإ

ول يتقهقــرون، هــم الذيــن وإن َقــّل عددهــم، َجــلَّ قْدرُُهــم، فالأنبيــاء جميعــاً، عليهــم الصالة 

هــم ممــن  ف قومهــم ِقّلــة، وأتباعهــم مقارنــة بغ�ي والســالم، هــم قــادة الأمــم، رغــم أنَهــم بــ�ي

هــا  ف ســائر الأزمنــة ِقّلــة، والأماكــن المقدســة مقارنــة بغ�ي كفــر بهــم ِقّلــة، والأزمنــة المفضلــة بــ�ي

)
1

ة .)* يفــة، مفضلــة عــى تلــك الكــ�ث ِقّلــة، لكنهــا ِقلــة رسث

ــَن  ــٌل ِم َ *َوَقِلي ف ــ�ي ِل َوَّ
ــَن اْلأ ــٌة ِم ــه تعال:}ثُلَّ ــال الل ــه، ق ــات علي ــان والثب يم ــب الإ ي جان

و�ف  

ــَن  ــا آَم ــالم: }َوَم ــالة والس ــه الص ــوح، علي ــن ن ــال ع ــه تع ــال الل ــة:13 - 14( . وق ــَن{ )الواقع اْلآِخِري

ي اللــه نــوح، عليــه  َمَعــُه ِإلَّ َقِليــٌل{ )هــود:40( . فهــذه الآيــة تتحــدث عــن قّلــة مــن آمــن بدعــوة نــ�ب

ي محمــد، صــى اللــه  ي ذلــك تســلية ومواســاة للنــ�ب
الســالم، رغــم طــول مــدة دعوتــه لهــم، و�ف

ٌ لــه صــى اللــه عليــه وســلم، مــن خــالل هــذه الآيــات  ي بدايــة دعوتــه، وتذكــ�ي
عليــه وســلم، �ف

ــاء مــن الأمــم الســابقة. ــة عــدد مــن آمــن مــع الأنبي ــُر بقّل ي تُذّك
ــ�ت ال

ــِه َكــْم ِمــْن  ــوَن أَنَُّهــْم ُمالُقــو اللَّ ي جانــب القتــال، قــال اللــه تعــال: }َقــاَل الَِّذيــَن يَظُنُّ
و�ف  

اِبِريــَن{ )البقــرة:249( . وقــال اللــه تعال:}َوَلَقْد  ًَة ِبــِإْذِن اللَّــِه َواللَُّه َمــَع الصَّ ِفَئــٍة َقِليَلــٍة َغَلَبــْت ِفَئــًة َكِثــ�ي

ي القرآن الكريم.
ف الله فيها �ف نت، القّلة الرائدة صفاتها، وس�ف ن�ت * يُنظر: مدونة الدكتور أبو مروان ع�ب الإ

مالكثرة والقلة في ضوء القران الكريم �ف الكر�ي
آ
را

�ي ال�ة
ف ملا�ت �

أ
ا �ة
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ــَه َلَعلَُّكــْم تَْشــُكُروَن{ )آل عمــران: 123( . فالقّلــة العاملــة  ــٌة َفاتَُّقــوا اللَّ ــْم أَِذلَّ ــُه ِبَبــْدٍر َوأَنُْت نََ�َُكــُم اللَّ

ــات  ــص وصف ــن خصائ ــال م ــبحانه وتع ــه س ــم الل ــا حباه ــورون؛ لم ــم المنص ــان ه ي كّل زم
�ف

ــم،  ة يقينه ــ�ث ــم بك ــة عدده ــبحانه ِقّل ــه س ــّوض الل ، فيع ف ــ�ي ــزّة والتمك ــ� والع ــم للن تؤهله

وقــوة اعتمادهــم عــى اللــه وتوكلهــم عليــه ســبحانه، وببذلهــم وعطائهــم وتضحيتهــم، بمــا ل 

ي تتحــدث عــن 
ي كّل آيــات الذكــر الحكيــم الــ�ت

ة الخاملــة، والمتأمــل �ف هــم مــن الكــ�ث يقدمــه غ�ي

ي الســنة المطهــرة، يجــد أنهــم لــم يبلغــوا عــدد 
ي غزواتهــم، وكذلــك مــا جــاء �ف

ف �ف نــ� المؤمنــ�ي

ي موضــع واحــد فقــط جــاء 
، و�ف العــدو مطلقــاً، وإنمــا كانــوا دومــاً أقــّل مــن عــدد العــدو بكثــ�ي

تهــم، حيــث قالــوا: )لــن نُغلــَب اليــوم مــن  ّ بك�ث
ّ مــن اغــ�ت

الحديــث عــن الهزيمــة، حينمــا اغــ�ت

ي َمَواِطــَن  ِ
ِقّلــة(، فعاتبهــم المــول جــّل وعــال عــى ذلــك، قــال اللــه تعــال : }َلَقــْد نََ�َُكــُم اللَّــُه �ف

َرُْض ِبَمــا  َتُُكــْم َفَلــْم تُْغــِن َعْنُكــْم َشــْيًئا َوَضاَقــْت َعَلْيُكــُم اْلأ ْ ٍ ِإْذ أَْعَجَبْتُكــْم َك�ث
ف ْ ٍَة َويَــْوَم ُحَنــ�ي َكِثــ�ي

ــْم ُمْدِبِريــَن{ )التوبــة:25( . ــْت ثُــمَّ َولَّْيُت رَُحَب

ــِم ِإلَّ  ــْم ِمــَن اْلِعْل ي جانــب علــم اللــه ســبحانه وتعــال، قــال اللــه تعال:}َوَمــا أُوِتيُت
و�ف  

ي علــم اللــه قليــٌل.
، فهــو �ف َ ُ

رساء:85(، فــإّن ِعلــَم كّل أحــٍد ســوى اللــه وإن كــ�ث َقِليــاًل{ )الإ

ُكوُر{ )سبأ: 13(.  ي جانب الشكر، قال الله تعال: }اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ
                         و�ف

ي أنعــم بهــا 
ف مــن يشــكر اللــه، ومــن ل يشــكره عــى عظيــم نعمــه الــ�ت ــا بــ�ي فلــو قارنّ  

ــِه ل  وا ِنْعَمــَة اللَّ ي ل تُعــد ول تحــى، كمــا قــال المــول جــّل وعــال: }َوِإْن تَُعــدُّ
عــى عبــاده، الــ�ت

ة الكاثــرة غافلون،  تُْحُصوَهــا{ )النحــل:18(، لوجدنــا القلــة القليلــة مــن العبــاد مــن يشــكرون، والكــ�ث

ــدون.  ــكرون ول يحم ل يش
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ي مــن القليل، فقــال عمر: 
ي اللــه عنــه: اللهم اجعلــ�ف

روي أنــه قــال رَجــٌل عنــد عمــر، ر�ف  

ــُكوُر{ )ســبأ: 13(، ّي ســمعت الله يقــول: }َوَقِليــٌل ِمــْن ِعَبــاِدَي الشَّ
 مــا هــذا الــذي تدعــو بــه؟ فقــال: إ�ف

ي مــن أولئــك القليــل. قــال: فقــال عمــر: كّل النــاس أعلــُم مــن عمــر)1( .  
  فأنــا أدعــو أن يجعلــ�ف

ذم القلة:

ي مواطن عدة، منها:
  جاء ذّم القّلة �ف

ُوا  َ
ون بآيــات اللــه ثمنــاً قليــال، فقــال الله تعــال:}َول تَْشــ�ت ذَم القــرآن الكريــم مــن يشــ�ت  

ــوَن{ )النحــل:95( ، فالثمــن  ــْم تَْعَلُم ــْم ِإْن ُكْنُت ٌ َلُك ْ ــَو َخــ�ي ــِه ُه ــَد اللَّ ــا ِعْن ــاًل ِإنََّم ــا َقِلي ــِه ثََمًن ــِد اللَّ ِبَعْه

اً؛ لأنــه ممــا يــزول)2( . الــذي يُؤخــُذ ِعوضــاً عــن عهــد اللــه هــو ثمــٌن قليــٌل، حــ�ت وإن كان كثــ�ي

اً، قــال اللــه تعــال: }َول تَُقوُلــوا  ومــن ذلــك: وصــف متــاع الدنيــا بالقليــل مهمــا كان كثــ�ي  

ــَن  ــِذَب ِإنَّ الَِّذي ــِه الَك ــَى اللَّ ُوا َع َ
ــ�ت ــَراٌم ِلَتْف ــَذا َح ــالٌل َوَه ــَذا َح ــِذَب َه ــَنُتُكُم اْلَك ــُف أَْلِس ــا تَِص ِلَم

ــل: 116 - 117( ، ــٌم{ )النح ــَذاٌب أَِلي ــْم َع ــٌل َوَلُه ــاٌع َقِلي ــوَن * َمَت ــِذَب ل يُْفِلُح ــِه اْلَك ــَى اللَّ ُوَن َع َ
ــ�ت  يَْف

 فالتذكــ�ي بــأّن متــاع الدنيــا قليــٌل، فيــه ترغيــٌب لمــن ضاقــت عليــه الدنيــا، بــأن نعيــم الدنيــا 

قليــل زائــل، وإن تنّعــم بــه مــن تنّعــم، فهــو إل زوال، ول يســاوي مــن نعيــم الآخــرة شــيئاً. 

َوُوِصــف متــاُع أهــل ســبأ بالِقّلــة بعــد أن جحــدوا نعمــة اللــه تعــال، فقــال: }َفأَْعرَُضــوا   

ــْن  ٍء ِم ْ ي َ ــٍل َوىسث ْ ــٍط َوأَث ْ أُُكٍل َخْم َي
ِ َذَوا�ت

ف ْ ــ�ي َت ــْم َجنَّ َتْيِه ــْم ِبَجنَّ ْلَناُه ــِرِم َوبَدَّ ــْيَل اْلَع ــْم َس ــْلَنا َعَلْيِه َفأَرَْس

ي هــذه الدنيــا قليلــة، وإن طالــت، 
ف �ف ة تمتــع الكافريــن والمجرمــ�ي ِســْدٍر َقِليــٍل{ )ســبأ:16( ، وأن فــ�ت

ي 
{ )المؤمنــون:40( ، وُوصــف مكــوث النــاس �ف َ ف ــ�ي ــنَّ نَاِدِم ــٍل َلُيْصِبُح ــا َقِلي ــاَل َعمَّ ــه تعــال: }َق قــال الل

، بالنســبة إل الآخــرة، قــال اللــه تعــال: }يـَـْوَم يَْدُعوُكــْم َفَتْســَتِجيُبوَن  الدنيــا بأنــه قليــٌل وقصــ�ي

، فيــدور حكمــه  ف ف صحيحــ�ي ف مرســل�ي ي شــيبة: المصنــف 15/ 264. رقم30128.وهــو مرســٌل صحيح.وحيــث جــاء هــذا الأثــر مــن طريقــ�ي 1- ابــن أ�ب

. ف ف التصحيــح والتحســ�ي مــا بــ�ي

، الجامع لأحكام القرآن، 10/ 173. ي 2- القرط�ب
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ي َوْصــف متــاع الجاحديــن، 
رساء:52( ، وكذلــك مــا جــاء �ف ــْم ِإلَّ َقِليــاًل{ )الإ ــوَن ِإْن َلِبْثُت ــِدِه َوتَظُنُّ ِبَحْم

ُعُهــْم َقِليــاًل ثـُـمَّ نَْضطَرُُّهْم  ابهــم، مــن أنــه قليــل، قــال اللــه تعــال: }نَُمتِّ ف ورسث وطعــام المجرمــ�ي

ي بــاب بيــان قلِّــة شــكِر عمــوِم النــاس، قــال اللــه تعــال: 
ِإَل َعــَذاٍب َغِليــٍظ{ )لقمــان:24( ، ومــا جــاء �ف

َْفِئــَدَة َقِلياًل َمــا تَْشــُكُروَن{ )الُملــك:23(، ــْمَع َواْلأَبَْصــاَر َواْلأ  }ُقــْل ُهــَو الَّــِذي أَنَْشــأَُكْم َوَجَعــَل َلُكــُم السَّ

ي بــاب بيــان ِقلــة مــن يؤمن مــن المدعوين لرســالت الأنبيــاء، وقّلــة تذكرهم، قــال الله 
ومــا جــاء �ف

ــُروَن{ )الحاقــة:41 - 42( .  تعــال: }َوَمــا ُهــَو ِبَقــْوِل َشــاِعٍر َقِلياًل َمــا تُْؤِمُنــوَن * َول ِبَقْوِل َكاِهــٍن َقِلياًل َما تََذكَّ

تصويب املفهوم:

ة هــي معيــار الحــق والصــواب، وأن الِقّلــة هــي معيــار  ٌ مــن النــاس أن الكــ�ث يظــن كثــ�ي  

 ٌ ــ�ي ــويٌّ وكث ــو ق ــه، فه ــلَّ أتباع ــقَّ وإن َق ــح؛ لأن الح ــ�ي صحي ــذا غ ــواب، وه ــن الص ــدول ع الع

اً، ل يجعلــه حّقــاً وصوابــاً مهمــا  اهينــه وحججــه ل بأتباعــه، والباطــل والخطــأ وإن كان كثــ�ي ب�ب

ــِه  ــوَك َعــْن َســِبيِل اللَّ ي الأَرِْض يُِضلُّ ِ
َ َمــْن �ف َ

كــ�ث أتباعــه)1( ، وقــد قــال اللــه تعــال: }َوِإْن تُِطــْع أَْكــ�ث

، صــى اللــه عليــه  ي ِبُعــوَن ِإلَّ الظَّــنَّ َوِإْن ُهــْم ِإلَّ يَْخرُُصــوَن{ )الأنعــام:116(، وقــد َصــّح أن النــ�ب ِإْن يَتَّ

ّ معــه الرَُّجــالن،  ي ُّ معــه الرُّجــُل، والنــ�ب ي ّ الأمــم، فجعــل يَُمــرُّ النــ�ب وســلم، قــال: )ُعِرضــت عــىي

ــه الصــالة والســالم: )... ومــا  ي ليــس معــه أحــد()3( ، وقــال علي ــط)2(، والنــ�ب ي معــه الرَّه والنــ�ب

ي 
ــوداء �ف ــعرة الس ــود، أو كالش ــور الأس ــد الث ي ِجل

ــاء �ف ــعرة البيض ك إل كالش ِّ ــرسث ــل ال ي أه
ــم �ف أنت

بــل المائــة، ل تــكاد  ِجلــد الثــور الأحمــر()4(، وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: )إنمــا النــاس كالإ

تجــد فيهــا راحلــة( )5(

ي، الكّشاف 1/ 147. 1- الزمخرسث

.195 /4 ، ، الرساج المن�ي ي
بي�ف . الرسث ف ة من الرجال، أي: من الثالثة إل التسعة. وقيل: ما دون الأربع�ي 2- الرّهط: وهو ما دون العرسث

،بَاُب َمْن َلْم يَْرِق . 3- صحيح البخاري،ِكَتاُب الطِّبِّ

 . 4- صحيح البخاري، كتاب الرقاق، بَاُب كيف الحرسث

قاق، بَاُب رَْفِع الأََمانَِة. 5- صحيح البخاري، كتاب الرِّ
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ي ِقّلــة مــن الأتبــاع، ومنهــم مــن ل تابــع لــه، 
فهــا هــم أنبيــاء اللــه جــل وَعــال، يأتــون �ف  

ي نبّواتهــم ورســالتهم، ولــم تكــن 
مــع أنهــم عــى الحــق والصــواب، فلــم يكــن ذلــك نقصــاً �ف

ُة خصومهــم ومخالفيهــم دليــالً عــى أنهــم عــى الحــّق، ولــم تمنعهــم مــن كونهــم عــى  كــ�ث

ــُه  ــُدُم َقْوَم ي حّقه:}يَْق
ــه تعــال �ف ــذي قــال الل الباطــل والضــالل، وعــى رأس هــؤلء فرعــون، ال

ــود:98( .  ــْوُروُد{ )ه ــِورُْد الَم ــَس اْل ــاَر َوِبْئ ــُم النَّ ــِة َفأَْورََدُه ــْوَم اْلِقَياَم يَ

ــاء عــن وصفهــم مــن أنهــم أهــل  ــاع أو المــال مانعــة الأنبي ي الأتب
ــة �ف ــن الِقّل ــم تُك فل  

، بالرغــم مــن  ف ــة والتمكــ�ي ــواب والنــ� والغلب ــن اســتحقوا الث ــق القويــم، الذي الحــق والطري

ي  ِ
ــُتْضِعُفوا �ف ــَن اْس ــَى الَِّذي ــنَّ َع ــُد أَْن نَُم ــال: }َونُِري ــه تع ــال الل ــن. ق ــوم والمعاندي ة الخص ــ�ث ك

{ )القصــص:5( ، وقــال اللــه تعــال: }َواْذُكــُروا ِإْذ أَنُْتــْم  َ ف ــًة َونَْجَعَلُهــُم اْلَواِرِثــ�ي اْلأَرِْض َونَْجَعَلُهــْم أَِئمَّ

ِه َوَرَزَقُكــْم  ــاُس َفآَواُكــْم َوأَيََّدُكــْم ِبَنــْ�ِ ي اْلأَرِْض تََخاُفــوَن أَْن يََتَخطََّفُكــُم النَّ ِ
َقِليــٌل ُمْســَتْضَعُفوَن �ف

ــال:26( .  ــُكُروَن{ )الأنف ــْم تَْش ــاِت َلَعلَُّك َب ــَن الطَّيِّ ِم

ســالم غريبــاً، وســيعود  ، صــى اللــه عليــه وســلم، أنــه قــال: )بــدأ الإ ي وثبــت عــن النــ�ب  

ي محمــد، صــى اللــه عليــه  كمــا بــدأ غريبــاً، فطــو�ب للغربــاء()1(  ". وقــد كان مــن آمــن بدعــوة النــ�ب

ي بدايــة الأمــر ِقّلــة مــن الناس، ولكنهــم كانوا بقــّوة إيمانهــم، وثباتهم عــى الحق ثبات 
وســلم، �ف

ي آخــر الزمــان كذلــك، حيث ترجــع غربة 
جع الأمــر �ف ة نوعيــة فريــدة، وســ�ي الجبــال الراســيات، كــ�ث

ســالم، فتتمســك بــه تلــك القلــة الفريــدة الثابتــة، وســط غثــاء كثــ�ي مــن النــاس ل حــ� لــه.   الإ

ي قائمًة بأمر 
، صى اللــه عليه وســلم، أنه قــال: )ل تزال طائفــة من أمــ�ت ي وثبــت عــن النــ�ب  

ي أمــر اللــه، وهم ظاهــرون عى النــاس()2(.
ّهــم َمــن خذلهــم أو خالفهــم، حــ�ت يــأ�ت  اللــه، ل ي�ف

َ اْلَمْسِجَديْن. ف ْ ْساَلِم بََدأَ َغِريًبا َوَسَيُعوُد َغِريًبا، َوأَنَُّه يَأِْرُز بَ�ي يمان، بَاُب بََياِن أَنَّ اْلإِ 1- صحيح مسلم، كتاب الإ

ُُّهْم َمْن َخاَلَفُهْم«. ُ ي ظَاِهِريَن َعَى اْلَحقِّ َل يَ�ف ِ
�ت مارة، بَاُب َقْوِلِه، َصىَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: »َل تََزاُل طَاِئَفٌة ِمْن أُمَّ 2- صحيح مسلم، كتاب الإ
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فحزحــون، ول  عــه، وهــم قلــة مــن النــاس، ل ي�ت ف بأمــر اللــه ورسث  فــال يخلــو زمــاٌن مــن القائمــ�ي

ّهــم المخالفــون، والمخّذلــون، حــ�ت تقبــّض الريــُح  ون، ول يبّدلــون، ل ي�ف ّ يميلــون، ول يغــ�ي

ف  يمــان، رغــم اشــتداد الفــ�ت الطيبــة آخــر نفــٍس منهــم، وهــم بقّلتهــم تلــك، وثباتهــم عــى الإ

ون بقــوة إيمانهــم، وثباتهــم عــى الحــّق.  والمحــن، كثــ�ي

ي قضيــة قتــال 
ي اللــه عنــه، عــى الحــق والصــواب �ف

وقــد كان أبــو بكــر الصديــق، ر�ف  

ي فتنــة القــول بخلــق القــرآن، فــكان 
المرتديــن، وأحمــد بــن حنبــل كان عــى الحــق والصــواب �ف

ــال.  ــه تع ــه بالل ــه وثقت اً بإيمان ــ�ي ــه، كث ــداً بنفس واح

ة، فالمســألة نســبية  والصــواب: أن الحــق قــد يكــون مــع القلــة، وقــد يكــون مــع الكــ�ث  

وبحْســبها، أمــا الجــزم بــأن الحــق مــع القلــة، أو العكــس، فغــ�ي دقيــق، ومعيــار القــول بــأن 

ع وعمــل بــه،  ع اللــه تبــارك وتعــال، فمــن وافــق الــرسث ة، بالنظــر إل رسث الحــق مــع القلــة أو الكــ�ث

ة،  فهــو عــى الحــق، ومــن خالفــه فقــد ضــل الطريــق، بغــض النظــر عــن كونهــم قّلــة أم كــ�ث

 ، ّ
ي الــرسث

ّ زيــادة �ف
ي إطــار الــرسث

ة �ف ، وهــي محمــودة، والكــ�ث ي الخــ�ي
ي إطــار الخــ�ي زيــادة �ف

ة �ف فالكــ�ث

ة. ّ أفضــل مــن الكــ�ث
ي الــرسث

ــة �ف ــة، والِقّل ي الخــ�ي أفضــل مــن الِقّل
ة �ف وهــي مذمومــة، فالكــ�ث

ــا يعــرف الرِّجــال بالحــق، فــال  ــرَف بالرجــال، وإنم ــر العلمــاء: الحــقُّ ل يُع ولهــذا يذُك  

ــة القليلــة  ة الكاثــرة إذا جانبــت الحــق والصــواب، ول يســتوحش مــن الِقّل ّ المؤمــن بالكــ�ث
يغــ�ت

ــال .)1( ــارك وتع ــه تب ع الل ــاع رسث ــار إذن باتب ان والمعي ف ــ�ي ــواب، فالم ــق والص ــى الح ــت ع إذا كان

، وإيــاك  ف ــُة الســالك�ي َُّك قلَّ
ــَق الهــَدى، ول يــ�ف ــع طري قــال الفضيــل بــن ِعيــاض: " اتِّب  

ف  ".)2( الهالكــ�ي ة  بكــ�ث  َّ
تغــ�ت ول  الضاللــة،  وطــرَق 

/http://feqhweb.com نت ن�ت اضات وردود من خالل موقع: الشبكة الفقهية ع�ب الإ ، حكم الأغلبية، اع�ت ي
1- الريسو�ف

، العتصام، ص 64. ي 2- الشاط�ب
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وليــس الحــق دائمــاً مــع الِقّلــة، فقــد تكــون تلــك القلــة عــى ضاللــة متنّكبــة عــن الحق،   

، منبــوذة مــن قبــل النــاس، بســبب ضاللهــا  ف مكابــرة معانــدة، فتكــون شــاّذة عــن صــّف المســلم�ي

ي )1(. 
ــال�ت ــري أو الأخ ــدي أو الفك ــا العق وانحرافه

جمــاع أصــل مــن الأصــول  ة مذمومــة مــن كل وجــه، فالإ وكذلــك، فليســت الكــ�ث  

ف مــن الجتمــاع  ، وقــد عصــم اللــه تبــارك وتعــال علمــاء المســلم�ي ف المعتمــدة عنــد المســلم�ي

، صــى اللــه عليــه وســلم، أنــه قــال: )إن اللــه ل يجمــع  ي عــى أمــر باطــل، فقــد ثبــت عــن النــ�ب

ــُد اللــه مــع الجماعــة( )2( ، أمــا اتفــاق العــوام عــى أمــر مــن الأمــور  ي عــى ضاللــة،... ويَ
أمــ�ت

ة بإجمــاع العلمــاء، وليــس العامــة والجهــالء .)3( فليــس دليــالً عــى الحــق والصــواب؛ لأن العــ�ب

ــد  ــح عن جي ي ال�ت
ة �ف ــ�ث ــل، الك ــرح والتعدي ــث والج ــول والحدي ــاء الأص ــ�ب علم ــد اعت وق  

 )4 التعــارض.)

ف اللــه  ة عــى الحــق والصــواب، فهــذا هــو المطلــوب، ولكــن مــن ســ�ف فــإذا كانــت الكــ�ث  

ــمة الغالبــة الظاهــرة أن الحــقَّ  ي َجْنــب أهــل الباطــل قليــٌل، وأن السِّ
ي خلقــه: أّن أهــل الحــق �ف

�ف

{ )يوســف:103(، َ ف ُ النَّاِس َوَلــْو َحرَْصــَت ِبُمْؤِمِنــ�ي َ
ة)5( ، لقــول اللــه تعال:}َوَما أَْكــ�ث  ليــس غالبــاً مــع الكــ�ث

ِبُعــوَن ِإلَّ الظَّــنَّ  ي اْلأَرِْض يُِضلُّــوَك َعــْن َســِبيِل اللَّــِه ِإْن يَتَّ ِ
َ َمــْن �ف َ

 ولقولــه ســبحانه: }َوِإْن تُِطــْع أَْكــ�ث

َوِإْن ُهــْم ِإلَّ يَْخرُُصــوَن{ )الأنعــام:116( . 

ي معركة البناء، ص 96 - 99.
، الشورى �ف ي

1- ابن عاشور، التحرير والتنوير، 7/ 62.الريسو�ف

ي .
ي لزوم الجماعة، وصححه الألبا�ف

، باب ما جاء �ف ف مذي، كتاب الف�ت ف ال�ت 2- س�ف

، العتصام، ص 521 - 523. عىي القاري، مرقاة المفاتيح 2/ 61. ي 3- الشاط�ب

 ، ي
، البحــر المحيــط، 4/ 454.الشــوكا�ف ي

حــكام، 1/ 296.الزركــ�ث 4- ابــن بهــادر، النكــت، 3/ 361.الســخاوي، فتــح المغيــث، 1 /310. الآمــدي، الإ

إرشــاد الفحــول، 2/ 265.

، العتصام، ص 13. ي 5- الشاط�ب

مالكثرة والقلة في ضوء القران الكريم �ف الكر�ي
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العدد 150  جامدى األوىل / جامدى اآلخرة 1441 هـ  كانون الثاين /شباط 2020 م

مرضب األمثال

إعداد:هالة عقل

رئيس قسم املطبوعات / دار اإلفتاء الفلسطينية

ي فيهــا مــن الحكــم والعــ�ب 
ي حلقــات ســابقة عــى بعــض الأمثــال، الــ�ت

عرجــت �ف  

ات  ي ورد فيهــا ذكــر الحــرسث
ي هــذه الحلقــة ســأقف عنــد بعــض الآيــات الــ�ت

والأخــالق مــا فيهــا، و�ف

والحيوانــات، عــى ســبيل المثــل، ومنهــا:

   مثل البعوضة:

ــا الَِّذيــَن  َب َمَثــاًل َمــا بَُعوَضــًة َفَمــا َفْوَقَهــا َفأَمَّ ِ ْ ي أَْن يـَـ�ف ــَه َل يَْســَتْح�يِ قــال تعــال: }ِإنَّ اللَّ  

ــُه ِبَهــَذا َمَثــاًل  ــا الَِّذيــَن َكَفــُروا َفَيُقوُلــوَن َمــاَذا أََراَد اللَّ َّــُه اْلَحــقُّ ِمــْن َربِِّهــْم َوأَمَّ آََمُنــوا َفَيْعَلُمــوَن أَن

ــرة: 26( { )البق َ ف ــِق�ي ــِه ِإلَّ اْلَفاِس ــلُّ ِب ــا يُِض ًا َوَم ــ�ي ــِه َكِث ــِدي ِب ًا َويَْه ــ�ي ــِه َكِث ــلُّ ِب يُِض

ــُه ُســْبَحانَُه  ََب اللَّ َ ــا رصف ي َصاِلــٍح: َلمَّ ي ِرَوايـَـِة أَ�بِ ِ
ــاٍس �ف ، عــن ابـْـُن َعبَّ ي ي تفســ�ي القرطــ�ب

جــاء �ف  

ــِذي اْســَتْوَقَد نــاراً{ )البقــرة: 17( وقولــه: }أَْو  ــِل الَّ ي }َمَثُلُهــْم َكَمَث ِ
: يَْعــ�ف َ ف ِ ِلْلُمَناِفِقــ�ي

ف ْ ــ�ي ــَن اْلَمَثَل َهَذيْ

ــُه  ــَزَل اللَّ ْ ــاَل، َفأَن َب اْلأَْمَث ِ ْ ــْن أَْن يَــ�ف ــَى ِم ــُه أََجــلُّ َوأَْع ــوا: اللَّ ــماِء{)البقرة: 19( َقاُل ــَن السَّ ــٍب ِم َكَصيِّ

ــَل: َل  ُُك. َوِقي ْ ــ�ت ُُه: َل يَ ْ ــ�ي ــاَل َغ ــَتِحي. َوَق َ تَْس ــ�ف ُ، ِبَمْع ي ــَتْح�يِ ــُه يَْس { أَْصُل ي ــَتْح�يِ ــَة. َو}يَْس يَ
ــِذِه اْلآ َه

ِء، َواِلْمِتَنــاُع ِمْنــُه َخْوًفــا ِمــْن ُمَواَقَعــِة اْلَقِبيــِح،  ْ ي َّ يَْمَتِنــُع. َوأَْصــُل اِلْســِتْحَياِء اِلنِْقَبــاُض َعــِن الــ�ث

ــْت:  ــا، َقاَل ــُه َعْنَه َ اللَّ ي ِ
ــَلَمَة، رَ�ف ــْن أُمِّ َس ــِلٍم َع ــِح ُمْس ي َصِحي ِ

ــاَل. َو�ف ــِه تََع ــَى اللَّ ــاٌل َع ــَذا ُمَح َوَه

ــَه َل  ــِه، إن اللَّ ــوَل اللَّ ــا رَُس ــْت: يَ ــلََّم، َفَقاَل ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىَّ اللَّ ِّ، َص ي ــ�بِ ــَلْيٍم ِإَل النَّ ــاَءْت أُمُّ ُس )َج

ــُه تََعــاَل: }أَْن  ــِرِه. َقْوُل ــُع ِمــْن ِذْك ــاِء ِفيــِه، َوَل يَْمَتِن ــُر ِباْلَحَي َ َل يَأُْم (. اْلَمْعــ�ف
1

*() ي ِمــَن اْلَحــقِّ يَْســَتْح�يِ

ي منها.
* صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل عى المرأة بخروج الم�ف
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ْلــُت َلــُه َمَثــاًل.  بْــُت َلــُه َمَثــاًل، َمثَّ َ َ َ رصف ، َويَُقــاُل: ِإنَّ َمْعــ�ف ف َب" معنــاه يبــ�ي ِ ْ َب َمَثــاًل َمــا...{ يَــ�ف ِ ْ يَــ�ف

ــْوُع.  ُْب النَّ َّ ــٍد، َوالــ�ف ــْوٍع َواِح ــٍد، َونَ ــاٍل َواِح ــَى ِمَث ــٍد، َوَع ٍْب َواِح َ ــَى رصف ــُة َع َبِْنَي ــِذِه اْلأ َوَه

 ، ً ــ�ف ــَض ِبَمْع ــَع َوبََع ــاُل: بََض ــَم، يَُق ــَع اللَّْح ــَض ِإَذا َقطَ ــْن بََع ــٌة ِم ــُة: َفُعوَل َواْلَبُعوَض  

َيْت  ــمِّ ــٌة، ُس ــَدُة بَُعوَض ، اْلَواِح ــقُّ ــوُض: اْلَب ــَض. َواْلَبُع ــُه َفَتَبعَّ ُ ــا، أَْي َجزَّأْت ــُه تَْبِعيًض ْضُت ــْد بَعَّ َوَق

ــو  ُّ َوأَبُ ي ِ
ــا�أ ــاَل اْلِكَس ــا{، َق ــا َفْوَقه ــاَل: }َفم ــُه تََع ُُه. َقْوُل ْ ــ�ي ــِريُّ َوَغ ــُه اْلَجْوَه ــا. َقاَل ــَك ِلِصَغِرَه ِبَذِل

ــِر.  َغ ي الصِّ ِ
ــا �ف ــا َفْوَقَه ــا، أَْي ِإنََّه ــا ُدونََه ــُم- َم ــُه أَْعَل ــا"- َواللَّ ــا َفْوَقه " َفم َ ــ�ف ــا: َمْع ُُهَم ْ ــَدَة َوَغ�ي ُعَبْي

ًا؟ َفَيُقــوُل اْلَقاِئــُل: أَْو َفــْوَق َذِلــَك، أَْي ُهــَو  ي اْلــَكاَلِم: أَتـَـَراُه َقِصــ�ي ِ
: َوَهــَذا َكَقْوِلــَك �ف ُّ ي ِ

َقــاَل اْلِكَســا�أ

ــٌد عــى  ــُه" َعاِئ َّ " أَن ي ِ
ُ �ف ِمــ�ي . َوالضَّ ِ َ ي اْلِكــ�ب ِ

َ �ف ــٍج: اْلَمْعــ�ف ــُن ُجَريْ ــاَدُة َوابْ ــاَل َقَت ــا تَــَرى. َوَق ــَ�ُ ِممَّ أَْق

ــق. ــل ح ــل؛ أي إن المث المث

ــِة  َل ِ
ف ْ ــاًل{ ِهــو ِبَم�ف ــَذا َمَث ــُه ِبَه ــاَذا أََراَد اللَّ ــوَن َم ــُروا َفَيُقوُل ــَن َكَف ــا الَِّذي ــاَل: }َوأَمَّ ــه تََع وقول  

 َ ْقِديــُر: َمــا الَّــِذي أََراَدُه اللَّــُه ِبَهَذا َمَثــاًل؟ َوَمْع�ف ء أََراَد اللَّــُه؟ َويَُكــوُن التَّ ي
اْســٍم واحــد بمعــ�ف أي ىسث

اً{  ــ�ي ــِه َكِث ــِدي ِب اً َويَْه ــ�ي ــِه َكِث ــلُّ ِب ــاَل: }يُِض ــُه تََع ــِتْفَهاِم. وَقْوُل ــِظ اِلْس ــَكاُر ِبَلْف نْ ــَذا: اْلإِ ــْم َه َكاَلِمِه

ــاَس ِإَل َضاَلَلــٍة  ِقيــَل: ُهــَو ِمــْن َقــْوِل اْلَكاِفِريــَن، أَْي َمــا ُمــَراُد اللَّــِه ِبَهــَذا اْلَمَثــِل الَّــِذي يَُفــرُِّق ِبــِه النَّ

ــَدى  ــرُّوَن ِباْلُه ــْم يُِق َنَُّه
ــَبُه، ِلأ ــَو أَْش ، َوُه ــلَّ ــزَّ َوَج ــِه َع ــَن اللَّ ٌ ِم َ ــ�ب ــَو َخ ــْل ُه ــَل: بَ ــًدى؟ َوِقي َوِإَل ُه

 )
1

ــِذُل.)* ــُق َويَْخ ًا، أَْي يَُوفِّ ــ�ي ــِه َكِث ــِدي ِب ًا، َويَْه ــ�ي ــِه َكِث ــُه ِب ــْل يُِضــلُّ اللَّ : ُق َ ــِدِه، َفاْلَمْعــ�ف ــْن ِعْن ــُه ِم َّ  أَن

      مثل الكلب:

ــْيطَاُن  ــُه الشَّ ــا َفأَتَْبَع ــَلَخ ِمْنَه ــا َفانَْس ــاُه آَيَاِتَن ــِذي آَتَْيَن ــأَ الَّ ــْم نََب ــُل َعَلْيِه ــال تعــال: }َواتْ ق  

ــُه أَْخَلــَد ِإَل اْلأَرِْض َواتََّبــَع َهــَواُه َفَمَثُلــُه َكَمَثــِل  َفــَكاَن ِمــَن اْلَغاِويــَن* َوَلــْو ِشــْئَنا َلرََفْعَنــاُه ِبَهــا َوَلِكنَّ

بـُـوا ِبآَيَاِتَنــا َفاْقُصــِص  ْكــُه يَْلَهــْث َذِلــَك َمَثــُل اْلَقــْوِم الَِّذيــَن َكذَّ ُ ْ
اْلَكْلــِب ِإْن تَْحِمــْل َعَلْيــِه يَْلَهــْث أَْو تَ�ت

ــُروَن{ )الأعــراف: 175 - 176( اْلَقَصــَص َلَعلَُّهــْم يََتَفكَّ

: 1 /241 بت�ف.  ي * تفس�ي القرط�ب
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ــوا ِفيــِه،  ــَة{ اْخَتَلُف يَ
ــَلَخ ِمْنهــا... اْلآ ــا َفانَْس ــاُه آياِتن ــِذي آتَْين ــأَ الَّ ــْم نََب ــُل َعَلْيِه ــاَل: }َواتْ ــُه تََع      َقْوُل

ــُة  ــاَل َعِطيَّ ــن باعــور. َوَق ــوَراَء. وقــال مجاهــد: بلعــام ب ــُن بَاُع ــُم بْ ــَو بَْلَع ــاٍس: ُه ــُن َعبَّ ــاَل ابْ َق

ــاٍس َوابـْـُن ِإْســَحاَق  ُتــُه َعــَى َمــا َذَكــرَُه ابـْـُن َعبَّ ي ِإرْسَاِئيــَل، َوَكانـَـْت ِقصَّ ِ
ــاٍس: َكاَن ِمــْن بـَـ�ف َعــِن ابـْـِن َعبَّ

ــْن أَرِْض  ــاَن ِم ي َكْنَع ِ
ــ�ف ــَزَل أَرَْض بَ ــَن، َونَ اِري ــرَْب اْلَجبَّ ــَد َح ــا َقَص ــوىَس َلمَّ ــْم: أَْن ُم ُُه ْ يُّ َوَغ�ي ــدِّ َوالسُّ

ــاِم، أ�ت قــوم بلعــام إل بلعــام، َوَكاَن ِعْنــَدُه اْســُم اللَّــِه اْلأَْعظـَـُم، فقالــوا: إن مــوىس رجــل  الشَّ

ــَل،  ي ِإرْسَاِئي ِ
ــ�ف ــا بَ ــا، َويُِحلَُّه ــا، َويَْقُتُلَن ــْن ِباَلِدنَ ــا ِم ــاَء يُْخِرُجَن ــُه َج ، َوِإنَّ ٌ ــ�ي ــٌد َكِث ــُه ُجْن ــديد، َوَمَع ش

 ُّ ي ــ�بِ ــْم نَ ــا، فقــال لهــم: َويَْلُك ــَه أَْن يرّدهــم عّن ــاْدُع اللَّ ــُرْج، َف ــَوِة، َفاْخ ْع ــاُب الدَّ ــٌل ُمَج ــَت رَُج َوأَنْ

ِّي 
اللَّــِه، َوَمَعــُه اْلَماَلِئَكــُة، َواْلُمْؤِمُنــوَن، َكْيــَف أَْدُعــو َعَلْيِهــْم؟! َوأَنـَـا أَْعَلــُم ِمــَن اللَّــِه َمــا أَْعَلــُم، َوِإ�ف

، َوَكاَن  ِّي َّ أَُؤاِمــَر َر�ب ــوا َعَلْيــِه، َفَقــاَل: َحــ�ت ، َفَراَجُعــوُه، َوأََلحُّ ي ِ
ِإْن َفَعْلــُت َهــَذا َذَهَبــْت ُدنَْيــاَي َوآِخــَر�ت

ي اْلَمَنــاِم: َل  ِ
َعــاِء َعَلْيِهــْم، َفِقيــَل َلــُه �ف ي الدُّ ِ

ي اْلَمَنــاِم، َفآَمــَر �ف ِ
ــَر َمــا يُْؤَمــُر ِبــِه �ف َّ يَْنظُ ل يدعــو َحــ�ت

ِّي َقــْد نُِهيــُت، َفأَْهــَدْوا ِإَلْيــِه َهِديَّــًة َفَقِبَلَهــا، 
، َوِإ�ف ِّي ِّي َقــْد آَمــرُْت َر�ب

تَــْدُع َعَلْيِهــْم، َفَقــاَل ِلَقْوِمــِه: ِإ�ف

ٌء، فقــال: قــد آمــرت فلــم يــوح  ْ ي َ ّي َفآَمــَر، َفَلــْم يـُـوَح ِإَلْيــِه ىسث َّ أؤامــر ر�ب ثـُـمَّ َراَجُعــوُه، َفَقــاَل: َحــ�ت

ي اْلَمــرَِّة اْلأُوَل، َفَلــْم يََزاُلــوا  ِ
ٌء، َفَقاُلــوا: َلــْو َكــِرَه َربُّــَك أَْن تَْدُعــَو َعَلْيِهــْم َلَنَهــاَك َكَمــا نََهــاَك �ف ْ ي َ َّ ىسث ِإَلي

ــُه تََعــاَل: }َواتـْـُل َعَلْيِهــْم نََبــأَ الَّــِذي آتَْينــاُه  ،  َوِفيــه أَنـْـَزَل اللَّ َ ف َ َّ َفَتُنــوُه َفاْفَتــ�ت َُّعــوَن ِإَلْيــِه، َحــ�ت َ يََت�ف

يَــَة.
آياِتنــا{ اْلآ

ــِب ِإْن  ــِل اْلَكْل ــُه َكَمَث ــَع َهــواُه َفَمَثُل ــَد ِإَل اْلأَرِْض َواتََّب ــُه أَْخَل ــْو ِشــْئنا َلرََفْعنــاُه ِبهــا َولِكنَّ }َوَل  

بـُـوا ِبآياِتنــا َفاْقُصــِص اْلَقَصــَص  ْكــُه يَْلَهــْث ذِلــَك َمَثــُل اْلَقــْوِم الَِّذيــَن َكذَّ ُ ْ
تَْحِمــْل َعَلْيــِه يَْلَهــْث أَْو تَ�ت

ــَد  ــُه أَْخَل ــا. }َولِكنَّ ــِه ِبَه ــاُه ِبِعْلِم ــا: َلرََفْعَن ــُه َعْنُهَم َ اللَّ ي ِ
ــاٍس، رَ�ف ــُن َعبَّ ــاَل ابْ ــُروَن{ َق ــْم يََتَفكَّ َلَعلَُّه

ــُه ِمــَن  ــَد َواِحــٌد. َوأَْصُل ــَد َوأَْخَل ــاُج: َخَل ــاَل الزَّجَّ ــاَل ِإَلْيَهــا. َق ــا َوَم نَْي ِإَل اْلأَرِْض{، أَْي: َســَكَن ِإَل الدُّ
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َنَّ َمــا ِفيَهــا ِمــَن اْلِقَفــاِر 
نَْيــا، ِلأ َواُم َواْلَمَقــاُم، َواْلأَرُْض َهاُهَنــا ِعَبــارٌَة َعــِن الدُّ اْلُخُلــوِد، َوُهــَو الــدَّ

ــِه  ــاَد ِلَمــا َدَعــاُه ِإَلْي ــَع َهــواُه، انَْق بَــاِع ُكلَُّهــا أَرٌْض، َوَســاِئُر َمَتاِعَهــا ُمْســَتْخَرٌج ِمــَن اْلأَرِْض. َواتََّب َوالرِّ

نَْيــا َوأَطـَـاَع َشــْيطَانَُه، َوَهــِذِه  اْلَهــَوى. َقــاَل ابـْـُن زَيـْـٍد: َكاَن َهــَواُه َمــَع اْلَقــْوِم. َقــاَل َعطـَـاٌء: أََراَد الدُّ

َعــَواِت  ــِم، َوالدَّ أََشــدُّ آيَــٍة َعــَى اْلُعَلَمــاِء، َوَذِلــَك أَنَّ اللــه أخــ�ب أنــه آتــاه آياتــه ِمــِن اْســِمِه اْلأَْعظَ

ْعَمــِة  َ النِّ نَْيــا َواتَِّبــاِع اْلَهــَوى تَْغِيــ�ي ــُكوِن ِإَل الدُّ اْلُمْســَتَجابَِة، َواْلِعْلــِم َواْلِحْكَمــِة، َفاْســَتْوَجَب ِبالسُّ

ــُه؟ ــُه اللَّ ــْن َعَصَم ِ ِإلَّ َم
ف ْ ــ�ي ِ اْلُخلََّت

ف ْ ــْن َهاتَــ�ي ــَلُم ِم ــِذي يَْس ــِن الَّ ــا، َوَم عليــه بالنســالخ َعْنَه

ــاَل  ــْث{، َق ــُه يَْلَه ْك ُ ْ
ــْث أَْو تَ�ت ــِه يَْلَه ــْل َعَلْي ــِب ِإْن تَْحِم ــِل اْلَكْل ــُه َكَمَث ــاَل: }َفَمَثُل ــُه تََع وَقْوُل  

: ِإنَّ َهــَذا اْلَكاِفــَر ِإْن زََجرْتـَـُه َلــْم  َ ُمَجاِهــٌد: ُهــَو ِمْثــُل الَّــِذي يَْقــَرأُ اْلِكَتــاَب، َوَل يَْعَمــُل ِبــِه. َواْلَمْعــ�ف

ــِرَد، َوُحِمــَل َعَلْيــِه  يِ اْلَكْلــِب ِإْن طُ َ
َِجــْر، َوِإْن تََرْكَتــُه َلــْم يَْهَتــِد، َفاْلَحاَلَتــاِن ِعْنــَدُه َســَواٌء، َكَحاَلــ�ت ف ْ يَ�ف

ُب ِبآيـَـاِت اللَِّه،  ْمِثيــِل َمــْن يَُكــذِّ ِبالطَّــرِْد، َكاَن َلِهًثــا، َوِإْن تـُـِرَك َوَربـَـَض َكاَن َلِهًثــا. ثـُـمَّ َعــمَّ ِبَهــَذا التَّ

ــُروَن،  ــْم يََتَفكَّ ــوا ِبآياِتنــا َفاْقُصــِص اْلَقَصــَص َلَعلَُّه بُ ــَن َكذَّ ــْوِم الَِّذي ــُل اْلَق ــَك َمَث ــاَل تعــال: ذِل َفَق

ــْم ِإَل  ــْم، َويَْدُعوُه ــا يَْهِديِه ــْوَن َهاِديً ــوا يََتَمنَّ ــْم َكانُ ــَك أَنَُّه ــَة، َوَذِل ــاِر َمكَّ ــٌل ِلُكفَّ ــَذا َمَث ــَل: َه َوِقي

 )
1

ي صدقــه، كّذبــوه، فلــم يهتــدوا، وتركوا، أو دعــوا.)* ِ
وَن �ف ٌّ َل يَُشــكُّ ي ــا َجاَءُهــْم نـَـ�بِ  طَاَعــِة اللَّــِه، َفَلمَّ

مثل الحامر:

ــُل  ــاِر يَْحِم ــِل اْلِحَم ــا َكَمَث ــْم يَْحِمُلوَه ــمَّ َل ــْوَراَة ثُ ــوا التَّ ُل ــَن ُحمِّ ــُل الَِّذي ــال: }َمَث ــال تع ق  

{)الجمعــة:5( َ ف بـُـوا ِبآَيـَـاِت اللَّــِه َواللَّــُه َل يَْهــِدي اْلَقــْوَم الظَّاِلِم�ي أَْســَفاًرا ِبْئــَس َمَثــُل اْلَقــْوِم الَِّذيــَن َكذَّ

ــوا  ــم يَْعَمُل ــم ل ــا، ث ــِل به ــا ِلْلَعَم ــْوَراَة، َوَحَمُلوَه ــوا التَّ ــَن أُْعطُ ــوِد الَِّذي ــه اْلَيُه ــذم الل ي  

ي َذِلــَك َكَمَثــِل اْلِحَمــاِر يَْحِمــُل أَْســَفاًرا{، أَْي َكَمَثــِل اْلِحَمــاِر  ِ
ِبَهــا، فيقــول تعــال عنهــم: }َمَثُلُهــْم �ف

ــَك  ــِه، َوَكَذِل ــا َعَلْي ــْدِري َم ا، َوَل يَ ــيًّ ــاًل ِحسِّ ــا َحْم ــَو يَْحِمُلَه ــا، َفُه ــا ِفيَه ــْدِري َم ــا َل يَ ــَل ُكُتًب ِإَذا ُحمِّ

* بت�ف: تفس�ي البغوي: 2/ 248. 
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ــوا ِبُمْقَتَضــاُه،  ــْم يَْفَهُمــوُه، َوَل َعِمُل ــا، َوَل ــوُه َلْفظً ــِذي أُوتُــوُه َحِفظُ ــاَب الَّ ــُم اْلِكَت ي َحْمِلِه ِ
َهــُؤَلِء �ف

َنَّ اْلِحَمــاَر َل َفْهــَم َلــُه، َوَهــُؤَلِء 
، ِلأ ِ ُلــوُه، َفُهــْم أَْســَوأُ َحــاًل ِمــَن اْلَحِمــ�ي ُلــوُه، َوَحرَُّفــوُه، َوبَدَّ بـَـْل أَوَّ

ي اْلآيـَـِة اْلأُْخــَرى: }أُولِئــَك َكاْلأَنْعــاِم بـَـْل ُهــْم  ِ
لهــم فهــوم لــم يســتعملوها، ولهــذا قــال تعــال �ف

ــُل اْلَقــْوِم الَِّذيــَن  ــَس َمَث ــوَن{ )الأعــراف: 179(، وقــال تعــال هاهنــا: }ِبْئ ــَك ُهــُم اْلغاِفُل أََضــلُّ أُولِئ

)*
1

(.} َ ف ــ�ي ــْوَم الظَّاِلِم ــِدي اْلَق ــُه َل يَْه ــِه َواللَّ ــاِت اللَّ ــوا ِبآي بُ َكذَّ

    مثل الذباب:   

َب َمَثــٌل َفاْســَتِمُعوا َلــُه ِإنَّ الَِّذيــَن تَْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن  ِ ُ ــاُس رصف قــال جــل وعــال:  } يـَـا أَيَُّهــا النَّ  

بـَـاُب َشــْيًئا َل يَْســَتْنِقُذوُه ِمْنــُه َضُعــَف  اللَّــِه َلــْن يَْخُلُقــوا ُذبَابـًـا َوَلــِو اْجَتَمُعــوا َلــُه َوِإْن يَْســُلْبُهُم الذُّ

الطَّاِلــُب َواْلَمطُْلوُب{)الحــج: 73(

َب َمَثــٌل َفاْســَتِمُعوا َلــُه{ َهــَذا  ِ ُ ــاُس رصف ي تفســ�ي َقْولــُه تََعــاَل: }يـَـا أَيَُّهــا النَّ
ي �ف قــال القرطــ�ب  

َب َمَثــٌل{  ِ ُ ِّْل ِبــِه ُســْلطاناً{. َوِإنََّمــا َقــاَل: } رصف ف َ ُمتَِّصــٌل ِبَقْوِلــِه:  }َويَْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اللَّــِه َمــا َلــْم يـُـ�ف

ــْم. ــرَُب ِإَل أَْفَهاِمِه ــاِل أَْق ِْب اْلأَْمَث َ ــ�ف ــْم ِب ــاَل َعَلْيِه ــِه تََع ــَج اللَّ َنَّ ُحَج
ِلأ

ُل- َقــاَل اْلأَْخَفــُش: َلْيــَس ثَــمَّ  َوَّ
وُب؟ َفِفيــِه َوْجَهــاِن: اْلأ ُ ْ َفــِإْن ِقيــَل: َفأَيْــَن اْلَمَثــُل اْلَمــ�ف  

ــِه َمَثــاًل  ــاَر َجَعُلــوا ِللَّ ي أَنَّ اْلُكفَّ ِ
بُــوا للــه َمَثــاًل، َفاْســَتِمُعوا َقْوَلُهــْم، يَْعــ�ف َ َ َ رصف َمَثــٌل، َوِإنََّمــا اْلَمْعــ�ف

ــبيه. ــَذا الش َ َه َ ــ�ب ــَتِمُعوا َخ ، َفاْس ي ِ
ــاَد�ت ي ِعَب ِ

ــِبيًها �ف ــوا ِلي َش ــاَل: َجَعُل ــُه َق َّ َُه، َفَكأَن ْ ــ�ي ــْم َغ ِبِعَباَدِتِه

ــاُس، َمَثــُل َمــْن َعَبــَد آِلَهــًة َلــْم تَْســَتِطْع أَْن  َ يـَـا أَيَُّهــا النَّ : َوأَنَّ اْلَمْعــ�ف ِّ ي - َقــْوُل اْلُقَتــ�بِ ي ِ
ــا�ف الثَّ  

بَــاُب َشــْيًئا َلــْم تَْســَتِطْع أَْن تَْســَتْنِقَذُه ِمْنــُه.  تَْخُلــَق ُذبَابًــا، َوِإْن َســَلَبَها الذُّ

ــُه َعــزَّ َوَجــلَّ َمــا يُْعَبــُد ِمــْن ُدوِنــِه َمَثــاًل، َقــاَل: َوَهــَذا  ََب اللَّ َ َ رصف ــاُس: اْلَمْعــ�ف َوَقــاَل النَّحَّ  

َ اللَّــُه َلُكــْم شــبها َوِلَمْعُبوِدُكــْم. ف َّ ِمــْن أَْحَســِن َمــا ِقيــَل ِفيــِه، أَْي بَــ�ي

 .143/ 8 : * تفس�ي ابن كث�ي
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ــْم  ــَن َعَبُدوُه ــاُن الَِّذي َْوثَ ــَراُد باْلأ ــِه{ اْلُم ــْن ُدوِن اللَّ ــوَن ِم ــَن تَْدُع ــه تعــال: }ِإنَّ الَِّذي وقول  

ــَن  ــاَدُة الَِّذي ــَل: السَّ ــا. َوِقي ــتُّوَن َصَنًم ــٍة َوِس ــَي ثاََلثُِمائَ ــِة، َوِه ــْوَل اْلَكْعَب ــْت َح ــِه، َوَكانَ ــْن ُدوِن اللَّ ِم

ــِه تََعــاَل،  ف َحَمُلوُهــْم َعــَى َمْعِصَيــِة اللَّ ــِه َعــزَّ وجــل. وقيــل: الشــياط�ي رَصَُفوُهــْم َعــْن طَاَعــِة اللَّ

ُل أَْصــَوُب. َوَّ
َواْلأ

بــاُب َشــْيئاً َل يَْســَتْنِقُذوُه ِمْنــُه{  بـَـاُب معــروف. }َوِإْن يَْســُلْبُهُم الذُّ }َلــْن يَْخُلُقــوا ُذبابــاً{ الذُّ  

ــِه  ــُع َعَلْي ــا َفَيَق ــاِم طََعاًم ــوَن ِلاْلأَْصَن ــوا يَْجَعُل : َكانُ يُّ ــدِّ ــاَل السُّ ــُص. َق ــاُذ التَّْخِلي نَْق ــِتْنَقاُذ َواْلإِ اِلْس

بَاُب َفَيأُْكُلُه.  الذُّ

ــَل  ــاُب. َوِقي بَ ــوُب الذُّ ــُة، َواْلَمطُْل ِلَه ــُب اْلآ ــَل: الطَّاِل ــوُب{ ِقي ــُب َواْلَمطُْل ــَف الطَّاِل }َضُع  

َنِم  َنــُم، َفالطَّاِلــُب يَطُْلُب ِإَل َهــَذا الصَّ َنــِم، َواْلَمطُْلوُب الصَّ ِباْلَعْكــِس. َوِقيــَل: الطَّاِلــُب َعاِبــُد الصَّ

بــاُب َشــْيئاً{ َراِجــٌع ِإَل  ــُلْبُهُم الذُّ ــْد ِقيــَل: }َوِإْن يَْس ــِه. َوَق ــوُب ِإَلْي ــُم اْلَمطُْل َن ــِه، َوالصَّ َقــرُِّب ِإَلْي ِبالتَّ

َْربََعــِة  بَــاُب ِلأ َّ يســلبهم الصــ�ب لهــم َواْلَوَقــاَر َمَعَهــا. َوُخــصَّ الذُّ ي َقــرِْص أَبَْداِنِهــْم، َحــ�ت ِ
أََلِمــِه �ف

َِتــِه، َفــِإَذا َكاَن َهــَذا الَِّذي ُهــَو أَْضَعــُف اْلَحَيَواِن  ْ ــُه: ِلَمَهانَِتــِه َوَضْعِفــِه َوِلْســِتْقَذاِرِه َوَك�ث أُُمــوٍر تَُخصُّ

ــَف  ــِه، َفَكْي ــِع أَِذيَِّت ــِه َوَدْف ــِق ِمْثِل ــَى َخْل ــزَّ َوَجــلَّ َع ــِه َع ــْن ُدوِن اللَّ ــُدوُه ِم ــْن َعَب ــِدُر َم ــرُُه َل يَْق َوأَْحَق

)
1

؟! َوَهــَذا مــن أقــوى حجــة، وأوضح برهــان.)* َ ف  يَُجــوُز أَْن يَُكونـُـوا آِلَهــًة َمْعُبوِديــَن، َوأَْربَابـًـا ُمطَاِعــ�ي

مثل العنكبوت:  

قــال تعــال: } َمَثــُل الَِّذيَن اتََّخــُذوا ِمْن ُدوِن اللَّــِه أَْوِلَياَء َكَمَثــِل اْلَعْنَكُبوِت اتََّخــَذْت بَْيًتا َوِإنَّ   

ٍء  ْ ي َ أَْوَهــَن اْلُبُيــوِت َلَبْيــُت اْلَعْنَكُبــوِت َلــْو َكانـُـوا يَْعَلُمــوَن * ِإنَّ اللَّــَه يَْعَلُم َما يَْدُعــوَن ِمْن ُدوِنِه ِمــْن ىسث

بَُها ِللنَّاِس َوَمــا يَْعِقُلَها ِإلَّ اْلَعاِلُمــوَن{ )العنكبوت:41 - 43( ِ ْ  َوُهــَو اْلَعِزيــُز اْلَحِكيــُم * َوِتْلَك اْلأَْمَثــاُل نَ�ف

ــِه، يَرُْجــوَن نَْ�َُهــْم  ي اتَِّخاِذِهــْم آِلَهــًة ِمــْن ُدوِن اللَّ ِ
َ �ف ف ِكــ�ي ِ ْ ــُه تََعــاَل ِلْلُمرسث بـَـُه اللَّ َ َ     َهــَذا َمَثــٌل رصف

.96 /12 : ي * تفس�ي القرط�ب
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ــِه   ــِه َوَوَهِن ي َضْعِف ِ
ــوِت �ف ــِت اْلَعْنَكُب ــَك َكَبْي ي َذِل ِ

ــْم �ف ــَداِئِد، َفُه ي الشَّ ِ
ــْم �ف ــُكوَن ِبِه ــْم، َويََتَمسَّ َوِرْزَقُه

ــُه  ــِدي َعْن ــُه َل يُْج ــوِت، َفِإنَّ ــِت اْلَعْنَكُب ــُك ِبَبْي ــْن يََتَمسَّ ــْم ِإلَّ كَم ــْن آِلَهِتِه ــُؤَلِء ِم ــِدي َه ي أَيْ ِ
ــَس �ف َفَلْي

ــِلِم  ــاَلِف اْلُمْس ــَذا ِبِخ ــاَء، َوَه ــِه أَْوِلَي ــْن ُدوِن اللَّ ــُذوا ِم ــا اتََّخ ــاَل َلَم ــَذا اْلَح ــوا َه ــْو َعلم ــْيًئا، َفَل َش

ِع، َفِإنَّــُه ُمْسَتْمِســٌك ِباْلُعــْرَوِة  ْ َّ ي اتَِّبــاِع الــرسث ِ
ــِه، َوُهــَو َمــَع َذِلــَك يُْحِســُن اْلَعَمــَل �ف اْلُمْؤِمــِن َقْلُبــُه ِللَّ

ــا. ــا َوثََباِتَه ِتَه ــا، ِلُقوَّ ــى َل انِْفَصــاَم َلَه اْلُوثَْق

ــِه  ــُم َمــا ُهــْم َعَلْي ــِه: ِإنَّــُه تََعــاَل يَْعَل ََك ِب ْ َُه َوأرَسث ْ ــَد َغــ�ي ــًدا ِلَمــْن َعَب ثُــمَّ َقــاَل تََعــاَل ُمَتَوعِّ  

َنـْـَداِد، َوَســَيْجِزيِهْم َوْصَفُهــْم ِإنَّــُه َحِكيــٌم َعِليــٌم. ُكــوَن ِبــِه ِمــَن اْلأ ِ ْ َْعَمــاِل، َويَْعَلــُم َمــا يرُسث ِمــَن اْلأ

ــاِس َوَمــا يَْعِقُلَهــا ِإل اْلَعاِلُمــوَن{ أَْي: َوَمــا يَْفَهُمَهــا  بَُهــا ِللنَّ ِ ْ    ثـُـمَّ َقــاَل تََعــاَل: }َوِتْلــَك الأْمَثــاُل نَ�ف

)*
1

ي اْلِعْلــِم اْلُمَتَضلُِّعــوَن ِمْنــُه.) ِ
َويََتَدبَّرَُهــا ِإلَّ الرَّاِســُخوَن �ف

ــات  ــن الحيوان ــز ع ــه العزي ي كتاب
ــه �ف ــا الل ي ذكره

ــ�ت ــال ال ــض الأمث ــذه بع ــد؛ فه وبع  

ــاس،  ــتقبحها الن ــة يس ــه صف ــل ب ــون للممث ــث يك ، حي مِّ ــذَّ ــرض ال ي مع
ــاءت �ف ات ج ــرسث والح

ب اللــه مثــالً لحــال مــن آتــاه اللــه كتابــه، فنكــث يــده  ي لنفســه بمثلهــا، كمــا رصف
ويذمــون مــن ر�ف

َّ العظيــم أن يُصلح قلوبنــا وأعمالنــا، وأن  ي أهوائــه، نســأل اللــه العــىي
مــن العمــل بــه، وانحــط �ف

ــض وجوهنــا يــوم نلقــاه، ونســأله رضــاه والجنــة، ونعــوذ بــه مــن ســخطه والنــار، والحمــد  يُبيِّ

ف . ــ�ي ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــالم ع ــالة والس ، والص ف ــ�ي ــه ربِّ العالم لل

279 /6 : * تفس�ي ابن كث�ي
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ــيما  ــر، ول س ــجون القه ي س
ف �ف ــ�ي ــن الأرسى القابع ــج ع ي الح

ــة �ف ناب ــألة الإ ــب مس تكتس  

المحكــوم عليهــم بمؤبــدات قــد تصــل إل مئــات الســنوات، ملمحــاً خاصــاً، مصــدره الواقــع 

ــاء، مــا يشــكِّل جرحــاً نازفــاً ومســتديماً  ــر الأحي ي مقاب
ــده هــؤلء الأرسى �ف ــذي يكاب المأســاوي ال

ــة.  ــعبهم بعام ــاء ش ــة، وأبن ــم بخاص ــدى أهاليه ل

ــال  ــل النض ــن مفاص ــاً م ــالً رئيس ــكل مفص ــة، تش ــة أرسى الحري ي أن قضي
ــك �ف ول ش  

ــع  ــح المجتم ائ ــن رسث ــاق م ــع النط ــف واس ــدوام بتعاط ــى ال ــت ع ــذا حظي ، وله ي
ــطي�ف الفلس

ــه  ــل وطغيان ــش المحت ــن فح ــه م ــا تعكس ــك لم ــة، وذل ي بعام ــر�ب ــة، والع ي بخاص
ــطي�ف الفلس

نســانية.  الإ المواثيــق والقيــم  بــكل  واســتهتاره 

ي حــرص أبنــاء 
نســانية العادلــة �ف ي مــع هــذه القضيــة الإ

ويتجــى هــذا التعاطــف التلقــا�أ  

ي كافــة عــى اغتنــام أي فرصــة أو مســعى يوقــد شــمعة الأمــل لــدى أرسانــا 
الشــعب الفلســطي�ف

ــة عنهــم، وتأطــر هــذا الحــرص بوجــود  ــك أداء  الحــج، أو العتمــار بالنياب الأبطــال، ومــن ذل

ف القانونية  مؤسســات ومراكــز مهمتهــا متابعــة أحــوال الأرسى، وتلبيــة احتياجاتهــم مــن الناحيتــ�ي

الحج باإلنابة عن األرسى 

املحكومني بأحكام عالية

أ.د حسن عبد الرحمن السلوادي

عضو مجلس اإلفتاء األعى

� �ة
�ف
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ي أداء الحــج والعمــرة؛ إذ تقــوم هــذه 
نســانية، ومــن ضمنهــا ابتعــاث مــن ينــوب عنهــم �ف والإ

ف والــدول العربيــة تضامنــاً مــع مــن يقضــون  ات مــن فلســط�ي المراكــز  ســنوياً بابتعــاث العــرسث

ــراً لتضحياتهــم.  ــان، وتقدي ــف القضب أعمارهــم خل

ي 
ومــع أن هــذه المســاعي لقيــت أصــداء إيجابيــة، مــن طــرف الأرسى خاصــة، فإنهــا �ف  

ف  عــي – جــدلً فقهيــاً، إذ تفاوتــت آراء العلمــاء حولهــا بــ�ي المقابــل أثــارت – مــن زاويــة النظــر الرسث

ــا.  ــارض  لتطبيقه ــد، ومع مؤي

ــه  ــان بنفس نس ــا الإ ــوم به ــة يق ــادة ذاتي ــه عب ي أصل
ــج �ف ون أن الح ــ�ي ــون ف ــا المعارض      — أم

وبدنــه، ويؤجــر عليهــا كمــا يؤجــر أي  عامــل عــى عملــه، ومــع ذلــك؛ فقــد شــاءت حكمــة اللــه 

ــن  ــة، وم ناب ه بالإ ــ�ي ــه غ ــج عن ــة أن يح ــالت مخصوص ي ح
ــان �ف نس ــماح لالإ ــاده الس ــه بعب ورحمت

ــه عنهمــا: )أَنَّ  ي الل
ــاس، ر�ف ــن عب ــث اب ــاه دون أن يحــج، لحدي ــذي غــادر دني ــك الميــت، ال ذل

 ، ــي نـَـَذرَْت أَْن تَُحــجَّ ِّ، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفَقاَلــْت: ِإنَّ أُمِّ ي اْمــَرأًَة ِمــْن ُجَهْيَنــَة، َجــاَءْت ِإَل النَّــ�بِ

ــِك َديـْـٌن  ــي َعْنَهــا، أََرأَيـْـِت َلــْو َكاَن َعــَى أُمِّ َّ َماتـَـْت، أََفأَُحــجُّ َعْنَهــا؟ َقــاَل: نََعــْم ُحجِّ َفَلــْم تَُحــجَّ َحــ�ت

)
1

ــُه أََحــقُّ ِبالَوَفــاِء()* ــَه، َفاللَّ أَُكْنــِت َقاِضَيــًة؟ اْقُضــوا اللَّ

ــت  ــذي ل يثب ــز، ال ــوب( العاج ــرم أو )المعض ــيخ اله ــاً الش ــالت أيض ــذه الح ــن ه وم  

ــه أن  ــرؤه، ول يمكن ــى ب ــاً ل يُرج ــاً مزمن ــض مرض ــا المري ــه، ومنه ــه وهزال ــة لضعف ــى الراحل ع

ي 
يــؤدي أركان الحــج ماشــياً أو راكبــاً أو محمــولً، واســتدلوا عــى ذلــك بحديــث ابــن عبــاس، ر�ف

اللــه عنهمــا، أن  امــرأة مــن خثعــم جــاءت إل رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، تســتفتيه، 

ًا َل  ــ�ي ــْيًخا َكِب ي َش ــْت أَ�بِ ، أَْدَرَك ــجِّ ي اْلَح ِ
ــاِدِه �ف ــَى ِعَب ــِه َع ــَة الل ــِه، ِإنَّ َفِريَض ــوَل الل ــا رَُس ــت: )يَ فقال

* صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، بَاُب الَحجِّ َوالنُُّذوِر َعِن الَميِِّت، َوالرَُّجُل يَُحجُّ َعِن الَمْرأَِة.
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ــَوَداِع(.)1(  ــِة ال ي َحجَّ ِ
ــَك �ف ــْم، َوَذِل ــاَل: نََع ــُه؟ َق ــجُّ َعْن ــِة، أََفأَُح ــَى الرَّاِحَل ــَت َع ــَتِطيُع أَْن يَْثُب يَْس

وا  ــَ�ُ ــث، فَق ــذه الأحادي ــىف ه ــذوا بمقت ــم أخ ــل العل ــور أه ــون أن جمه ــرى  المعارض      وي

ي الســن، أو 
ف فحســب؛ المــوت، وعــدم الســتطاعة، لكــ�ب �ف ي الحــج عــى حالتــ�ي

نابــة �ف جــواز الإ

، حــ�ت لــو كان محكوماً  ي رأيهمــا - ل تنطبقــان عى الأســ�ي
مــرض ل يرجــى لــه شــفاء، والحالتــان - �ف

؛ لأن أرسه يبقــى أمــراً عارضــاً يرجــى زوالــه، فقياســه عــى الشــيخ الهــرم،  حكمــاً مؤبــداً أو أكــ�ث

ي غــ�ي موضعــه، وهــذا مــا أكــده ابــن قدامــة بقولــه: 
أو المريــض مرضــاً مزمنــاً، وُمْقِعــداً قيــاس �ف

 "ومــن يُرجــى زواُل مرضــه والمحبــوُس ونحــوه، ليــس لــه أن يســتنيب ، فــإن فعــل لــم يجزئــه" )2(

     ويضــاف إل مــا ســبق أن فريضــة الحــج تســقط ابتــداًء  عــن  الأســ�ي فــور دخولــه الســجن، 

ــاِس ِحــجُّ اْلَبْيــِت  ط الســتطاعة عنــه، لقولــه تعــال:  }َوِللَّــِه َعــَى النَّ وطيلــة بقائــه فيــه، لنتفــاء رسث

ــز،  ــه غــ�ي جائ ــِبياًل{ )آل عمــران: 97( ، ومــا دام الأمــر كذلــك، فــإن الحــج  عن ــِه َس ــَتطَاَع ِإَلْي ــِن اْس َم

ســواء أذن بذلــك أم لــم يــأذن. 

     — أمــا القائلــون بالجــواز فيتســاءلون: لمــاذا نغلــق الأبــواب أمــام ثلــة مــن أبنائنــا الأرسى 

ي 
المحكــوم عــى بعضهــم بمئــات الســنوات، والذيــن كتــب عليهــم ظلمــاً وعدوانــاً البقــاء ســ�ف

ــذار  ــالمي لأع س ــا الإ عن ي رسث
ــح �ف ــج ُفت ــة بالح ــاب النياب ــر؟! وإذا كان ب ــجون القه ي س

ــم �ف عمره

مختلفــة منصــوص عليهــا، فلــم ل يلحــق الأرسى، وبخاصــة ذوي الأحــكام العاليــة بهــذه 

ف فحســب . ــ�ي عــي بق�هــا عــى حالت ــرد نــص رسث ــم ي ي ل
ــ�ت الأعــذار ال

1- صحيح مسلم، كتاب الحج، بَاُب اْلَحجِّ َعِن اْلَعاِجِز ِلزََمانٍَة َوَهرٍَم َونَْحِوِهَما، أَْو ِلْلَمْوِت.

ي 3/ 91.
2 - المغ�ف

� �ة
�ف الحج باإلنابة عن األرسى املحكومني بأحكام عالية
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     ويــرى هــؤلء أن الحــج عــن الأرسى إنمــا يعكــس حــرص الأســ�ي عــى أداء شــعائر اللــه، ومنهــا 

الحــج الــذي يعــد أحــب الأعمــال إل اللــه تعــال، ومــن هــذا المنطلــق يعــدُّ الحــج عنهــم شــكالً 

ي التخفيــف مــن آلمهــم ومعاناتهــم، ومــا 
محببــاً مــن أشــكال التضامــن معهــم؛ لأنــه يســهم �ف

يشــعرون بــه مــن وحــدة قاتلــة،  كمــا أنــه يدخــل الــرسور  إل نفوســهم، ويشــعرهم بــأن لهــم 

إخــوًة طلقــاء يقفــون إل جانبهــم، ويؤازرونهــم، ويدعمــون مطالبهــم.

ي الحــج مــن ذوي 
ــاب عنــه �ف طون أن يكــون الأســ�ي الــذي يُن ف بالجــواز يشــ�ت      عــى أن القائلــ�ي

نســان، أمــا ذوي الأحــكام القليلــة ممــن يرجــى  ي تســتغرق عــادة عمــر الإ
الأحــكام العاليــة الــ�ت

،  فليســوا بحاجــة إل مــن يحــج عنهــم، بــل ينبغــي أن ينتظــروا  ف إطــالق رساحهــم ولــو بعــد حــ�ي

حــ�ت يفــرج عنهــم، ويــؤدون الحــج عــن أنفســهم، إذا توافــرت لهــم القــدرة عــى ذلــك. 

ي 
ي العتبــار خصوصيتهــا، وســياقها النضــالي �ف

ي المســألة ينبغــي أن يأخــذ �ف
    وأرى أن الحكــم �ف

ــم تعــد ظاهــرة  ســها، إذ ل ــة وأرسث يالي م�ب ــذي يواجــه أعــ�ت القــوى الإ ي ال
المجتمــع الفلســطي�ف

ــاء  ــن أبن ــة م ــا الآلف المؤلف ــوي بناره ــا يكت ــراد، وإنم ــة أف ــرد أو مجموع ــى ف ــارصة ع الأرس ق

ــون  ــي أن يك ــا ينبغ ــن هن ــح، وم ــ�ي  أو جري ــن أس ــو م ي يخل
ــطي�ف ــت فلس ــكاد بي ــال ي ــعبنا، ف ش

 ، ي
ــطي�ف ــال الفلس ة النض ــ�ي ي مس

ــه �ف ــهم ب ــا تس ــدى م ــى م ــاً ع ــا مبني ــل معه ي التعام
ــار �ف المعي

ع الحكيــم وثوابتــه، فــإذا ثبــت أن لهــا آثــاراً إيجابيــة - كمــا ألمــح  دون خــروج عــى قواعــد الــرسث

إليهــا القائلــون بالجــواز - فلمــاذا نغلــق الأبــواب دونهــا؟!  ول ســيما أننــا ل نجــد دليــالً رصيحــاً 

ــا.  يحرمهــا، ويحظــر تطبيقه

وطهــا يحقــق مصلحــة راجحــة لالأرسى خاصــة، ولقضيتهــم العادلة       وأظــن أن الأخــذ بهــا وبرسث
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ــا كافــة،  ــه المســلمون مــن أقطــار الدني عامــة، فالحــج- كمــا نعلــم - مؤتمــر ســنوي يلتقــي في

، فمــا الــذي يمنــع أن تكــون قضيــة الأرسى  ف ي تهــم المســلم�ي
وتعــرض فيــه أهــم القضايــا الــ�ت

طــالع أبنــاء الأمة عــى واقعهم  ي المؤتمــر، وذلــك لإ
ة �ف ي أقبيــة المــوت حــارصف

ف بــالآلف �ف القابعــ�ي

عــاً لتحريرهــم، وإنهــاء معاناتهــم.  هــم بالواجــب الملقــى عــى عاتقهــم رسث  المأســاوي، وتذك�ي

ي أن الحــج أو العمــرة بالنيابــة عــن الأرسى، وضمــن آليــات مدروســة، تنهــض بهــا 
     ول شــك �ف

ــف  ــة  مــؤازرة الأرسى والتعري ــرسث ثقاف ي ن
ــ�ي �ف ــز مســؤولة، يســهم إل حــد كب مؤسســات ومراك

ــالل  ــرف الحت ــن ط ــة م ــاكات يومي ــن انته ــه م ــون ل ــا يتعرض ــم، وم ــات الأرسى ونضاله بتضحي

الغاشــم.

، فقــد ثبــت بالتجربــة مــا تحققــه مبــادرات  ي
نســا�ف      وإذا نظرنــا إل المســألة مــن زاويــة بعدهــا الإ

، وتشــعره بــأن لــه إخــوًة  نابــة مــن راحــة نفســية، تنعكــس إيجابــاً عــى نفســية الأســ�ي الحــج بالإ

ــه وهمــم  ــذي يشــحذ همت ــه، الأمــر ال ــه ول يخذلون ــه يقفــون  إل جانب ــاء شــعبه وأمت مــن أبن

ي نضالهــم 
زمالئــه، ويصلِّــب مواقفهــم، ويرفــع معنوياتهــم، ومعنويــات أبنــاء شــعبهم �ف

وع ضــد البطــش والعســف والطغيــان.     المــرسث

ي أجــاز فيهــا رســولنا  
يفــة الــ�ت شــارة إل أن الأحاديــث النبويــة الرسث وختامــاً ل بــدَّ مــن الإ  

ــا  ــتدلَّ به ــة، واس ــالت مخصوص ي ح
ــج �ف ي الح

ــتنابة �ف ــلم، الس ــه وس ــه علي ــى الل ــم، ص الكري

ــة عــن أســئلة  جاب ي معــرض الإ
ــة  عــن الأرسى، إنمــا جــاءت �ف جــازة الحــج بالنياب المعارضــون لإ

لحمتهــا وســداها قضايــا إنســانية تتعلــق بالحــج عــن الميــت أو العاجــز ، أو المريــض الــذي ل 

ي - كمــا هــو معلــوم-  متســع ل يحــده حــد، ول يمكــن قــ�ه 
نســا�ف يُرجــى لــه بــرء، والجانــب الإ

� �ة
�ف الحج باإلنابة عن األرسى املحكومني بأحكام عالية
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ي 
ي إطار ســياقها وظروفهــا، والمصلحة ال�ت

، وإنمــا ل بدَّ أن تـُـدرس كل حالــة �ف ف عــى حالــة أو اثنتــ�ي

ة بمــن ذهــب إل حرمــان الأســ�ي مــن هــذه الفرصــة  قــد تتحقــق مــن جــراء العمــل بهــا، ول عــ�ب

بحجــة انتفــاء الســتطاعة عنــه ابتــداء، وأن ســجنه عــارض ل بــد لــه مــن زوال، فعــى فــرض أن 

الأســ�ي المؤبــد إذا خدمتــه الظــروف، وتحــرر مــن ربقــة الأرس لســبب مــن الأســباب، وكانــت لــه 

القــدرة  عــى الحــج صحيــاً وماديــاً،  فإنــه مطالــب بحجــة الفريضــة، أمــا حجــه الأول الــذي أداه 

 . ف ة اعتقالــه، فيصبــح نافلــة، وهــو مأجــور بــإذن  اللــه عــى الحجتــ�ي ي فــ�ت
نابــة �ف ه بالإ  عنــه غــ�ي

ي ذلــك عنــد اللــه جــل وعــال - جــواز 
ي أرى - والعلــم �ف

ي ضــوء هــذه المعطيــات، فإنــ�ف
و�ف  

يطــة أن  ف بأحــكام عاليــة، قــد تســتغرق حياتهــم كلهــا، رسث الحــج بالنيابــة عــن الأرسى المحكومــ�ي

نابــة مقرونــة بــإذن مــن ينيبــه ورضــاه،  يكــون المســتناب قــد حــج عــن نفســه أولً، وأن تكــون الإ

ي الحــج أن يكــون  مــن البلــد الــذي يقطــن فيــه الُمســتناب، وإل فمــن 
وع �ف ويفضــل حــال الــرسث

ي الــذي يحــرم منــه أبنــاء بلــده. 
الميقــات المــكا�ف

والله تعال أعى وأعلم
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، ولأهميتهــا  ف ي بعــد الشــهادت�ي
ســالم، الــذي يــأ�ت ي مــن أركان الإ

الصــالة هــي الركــن الثــا�ف  

هــا، وهــي عمــاد الديــن، فعــن  ي الســماء دون غ�ي
عــن ســائر العبــادات وعظمهــا؛ فقــد فرضــت �ف

ي َســَفٍر، َفأَْصَبْحــُت يَْوًمــا  ِ
ــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، �ف ِّ، َصــىَّ اللَّ ي ــ�بِ معــاذ بــن جبــل، قــال: »ُكْنــُت َمــَع النَّ

ي َعــِن  ِ
ــَة َويَُباِعــُد�ف ي الَجنَّ ِ

ي ِبَعَمــٍل يُْدِخُلــ�ف ِ
�ف ْ ، َفُقْلــُت: يـَـا رَُســوَل اللــِه؛ أَْخــ�بِ ُ َقِريًبــا ِمْنــُه َونَْحــُن نَِســ�ي

ــَه  ــُد اللَّ ــِه، تَْعُب ــُه َعَلْي َُه اللَّ ــرسَّ ــْن يَ ــَى َم ٌ َع ــ�ي ــُه َلَيِس ــٍم، َوِإنَّ ــْن َعِظي ي َع ِ
ــأَْلَت�ف ــْد َس ــاَل: َلَق ــاِر، َق النَّ

ــمَّ  ــَت، ثُ ــجُّ الَبْي ــاَن، َوتَُح ــوُم رََمَض َكاَة، َوتَُص ــزَّ ي ال ِ
ــْؤ�ت ــالََة، َوتُ ــُم الصَّ ــْيًئا، َوتُِقي ــِه َش ِْك ِب ْ ــرسث َولَ تُ

َدَقــُة تُطِْفــُئ الَخِطيَئــَة َكَمــا يُطِْفــُئ اْلَمــاُء  ــٌة، َوالصَّ ــْوُم ُجنَّ : الصَّ ِ ْ َقــاَل: أَلَ أَُدلُّــَك َعــَى أَبـْـَواِب الَخــ�ي

ــِع{،  ــِن اْلَمَضاِج ــْم َع َ ُجُنوبُُه ــا�ف ــالَ }تََتَج ــمَّ تَ ــاَل: ثُ ــِل، َق ــْوِف اللَّْي ــْن َج ــِل ِم ــالَُة الرَُّج ــاَر، َوَص النَّ

ــِه، َوَعُمــوِدِه، َوِذْرَوِة َســَناِمِه؟ ُقْلــُت:  َُك ِبــَرأِْس الأَْمــِر ُكلِّ َّ بََلــَغ }يَْعَمُلــوَن{، ثـُـمَّ َقــاَل: أَلَ أُْخــ�بِ َحــ�ت

 )
1

ــاُد«)* ــالَُة، َوِذْرَوُة َســَناِمِه الِجَه ْســالَُم، َوَعُمــوُدُه الصَّ ــِر الإِ ــاَل: َرأُْس الأَْم ــوَل اللــِه، َق ــا رَُس ــَى يَ بَ

ي الأعمــال مــن فســادها، وهــي أول مــا يحاســب عليــه المــرء 
، ويتوقــف عــى الصــالة صــالح بــا�ت

َل َمــا يَُحاَســُب ِبــِه الَعْبــُد يَــْوَم الِقَياَمــِة  يــوم القيامــة، لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: »ِإنَّ أَوَّ

. ي
ي حرمة الصالة، وصححه الألبا�ف

يمان، باب ما جاء �ف مذي، كتاب الإ ف ال�ت * س�ف

بعض املسائل يف الصالة

الشيخ رشيف مفارجة

باحث رشعي / دار اإلفتاء الفلسطينية

� �ة
�ف
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ــِإْن  ، َف ــرِسَ ــاَب َوَخ ــْد َخ ــَدْت َفَق ــَح، َوِإْن َفَس ــَح َوأَنَْج ــْد أَْفَل ــْت َفَق ــِإْن َصُلَح ــُه، َف ــِه َصاَلتُ ــْن َعَمِل ِم

ــَل ِبَهــا  ٍع َفُيَكمَّ : انْظُــُروا َهــْل ِلَعْبــِدي ِمــْن تَطَــوُّ ٌء، َقــاَل الــرَّبُّ َعــزَّ َوَجــلَّ ْ ي َ انَْتَقــَص ِمــْن َفِريَضِتــِه ىسث

َمــا انَْتَقــَص ِمــَن الَفِريَضــِة، ثـُـمَّ يَُكــوُن َســاِئُر َعَمِلــِه َعــَى َذِلــَك« )1(، لذلــك يجــب عــى كل مســلم 

ــه، ومــا ل  ي تصــح بهــا صالت
ــ�ت ــا الأساســات، كال ــه، وخاصــة منه ــم أحــكام دين ــف أن يتعل مكل

تصــح بهــا، فيتعلــم أحــكام الطهــارة، ثــم أحــكام الصــالة؛ لأن صحــة الصــالة متوقفــة عــى 

ي مســألة مــن مســائل العبــادات 
عيــاً �ف صحــة الطهــارة، فــال ينبغــي للمســلم أن يتبــ�ف حكمــاً رسث

، إذ ل بــد مــن التعلــم والتفقــه، أو ســؤال العلمــاء  عــن جهــل منــه، أو عــن اجتهــاد شــخىي

وري معرفتهــا، إذ يتوقــف عليهــا قبــول العمــل أو رده، فــال  فيهــا؛ لأن أحــكام الصــالة مــن الــ�ف

ــوم القيامــة، ــا ي نســان عليه ــح المجــزئ، حــ�ت ل يحاســب الإ ي عــى الوجــه الصحي
ــأ�ت ــد أن ت  ب

ي إن 
ــ�ت ت لكــم بعــض المســائل المتعلقــة بالصــالة، ال بســبب التقصــ�ي والجهــل، لهــذا اخــ�ت

ي دنياكــم وآخرتكــم:
ــه تعــال ســتنفعكم �ف شــاء الل

   املســألة األوىل: تــرك املأمــوم الجمــع مــع اإلمــام يف فصــل 

الشــتاء :

ــاء إل  ــن الفقه ــ�ي م ــب كث ــد ذه ــه، وق ــة ل ــذار المبيح ــبب الأع ف بس ــ�ي ف الصالت ــ�ي ــع ب     الجم

ف  د الشــديد، وقالــوا إن الجمــع بــ�ي ي الــ�ب
ي المطــر الــذي يبــل الثيــاب، و�ف

جــواز  جمــع الصلــوات �ف

ف لعــذر المطــر رخصــة مــن اللــه تعــال، لرفــع الحــرج عــن النــاس، واســتدلوا بالحديــث  الصالتــ�ي

ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، الظُّْهــَر  ي اللــه عنــه: »َصــىَّ رَُســوُل اللَّ
الــذي رواه ابــن عبــاس، ر�ف

ِ َخــْوٍف َولَ َســَفٍر«)2( . ْ ي َغــ�ي ِ
َواْلَعــْ�َ َجِميًعــا، َواْلَمْغــِرَب َواْلِعَشــاَء َجِميًعــا، �ف

. ي
مذي، كتاب الصالة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصالة، وصححه الألبا�ف ف ال�ت 1 - س�ف

. ي الح�ف
ف �ف ف الصالت�ي 2 - صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وق�ها، باب الجمع ب�ي
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ــة،  ــالة الثاني ــه الص ــىي مع ــال يص ــام، ف م ــع الإ ــع م ــرك الجم ــوم إن ت ــى المأم ــم ع      ول إث

وصالتــه الأول معــه تكــون صحيحــة، ســواء وجــد عــذر الجمــع أم ل، بــل يجــب عــى المأمــوم 

ي 
ــة �ف ــن الأئم ــ�ي م ــه كث ــوم ب ــا يق ــة لم ــه، خاص ــح ل ــذر المبي ــدان الع ــد فق ــع عن ــرك الجم ت

ي الســماء، أو 
المســاجد بالجمــع دون عــذر مبيــح تحصــل معــه مشــقة، كمجــرد رؤيــة غيــوم �ف

ي المســاجد 
ي فصــل الشــتاء تكــ�ث الخالفــات �ف

مطــر خفيــف، أو بــرد عــادي، ومــن المعلــوم أنــه �ف

ي أمــر الجمــع، فكثــ�ي مــن النــاس يريــده، والبعــض يرفضــه، وبســبب هــذا الأمــر قــد ترتفــع 
�ف

مــام، أو فيمــا بينهــم، وهــذا غــ�ي  ف والإ ف المصلــ�ي ي المســاجد، وتنشــأ خالفــات بــ�ي
الأصــوات �ف

ي لهــا ُحرمة وقداســة 
جائــز، ومرفــوض، ونحــذر منــه؛ لأنــه نــوع مــن التعــدي عــى المســاجد الــ�ت

مــام، فــإن أشــكل عليــه الأمــر، فلــه  امهــا، وبخصــوص قــرار الجمــع، فيعــود إل الإ ينبغــي اح�ت

ي منطقتــه، وأولً وآخــراً هــو الــذي يتحمــل مســؤولية قــراره الــذي بينــه 
أن يشــاور أهــل العلــم �ف

َمــاُم َضاِمــٌن، َفــِإْن أَْحَســَن َفَلــُه َوَلُهــْم،  ، صــى اللــه عليــه وســلم: »اْلإِ ي ف ربــه؛ لقــول النــ�ب وبــ�ي

مــام، فليجمــع  ــت نفســه إل جمــع الإ ــْم«)1(، فمــن اطمأن ــِه، َوَل َعَلْيِه ، َفَعَلْي ي ِ
ــ�ف ــاَء، يَْع َوِإْن أََس

ف بــه، فلُيصــل معــه بنيــة النفــل، أو ينــ�ف بهــدوء، وعــى الأئمــة تــرك  معــه، ومــن لــم تطمــ�أ

ــق  ــد تحق ــة عن ــذ بالرخص ــن الأخ ــع م ــد مان ــال يوج ، ف ف ــ�ي ــى المصل ــر ع ــذا الأم ي ه
ــديد �ف التش

َ رَُخُصــُه، َكَمــا يَْكــرَُه  العــذر المبيــح لهــا؛ لقولــه عليــه الصــالة والســالم:»ِإنَّ اللَّــَه يُِحــبُّ أَْن تـُـْؤ�ت

ــُه«)2(. َ َمْعِصَيُت ــْؤ�ت أَْن تُ

. ي
مام، وصححه الألبا�ف ف ابن ماجة، كتاب إقامة الصالة، والسنة فيها، باب ما يجب عى الإ 1 - س�ف

ي الله عنهما، وصححه شعيب الأرنؤوط.
ين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر، ر�ف 2 - مسند أحمد، مسند المك�ث

�بعض املسائل يف الصالة �ة
�ف
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 ، ي الجمــع، بحيــث ل يكــون بينهمــا فاصــل كبــ�ي
ف صــال�ت ط جمهــور الفقهــاء المــوالة بــ�ي       واشــ�ت

ــك  ــوط، وكذل ــو الأح ــذا ه ــة، وه قام ــدر الأذان أو الإ ــ�ي بق ــت اليس ــه الوق ــموح ب ــا المس وإنم

ة، أو النســيان،  ي حالــة خشــية فــوات الصــالة الحــارصف
تيــب، فــال يجــوز دونــه، إل �ف طوا ال�ت اشــ�ت

ــك،  ي ذل
ــاء �ف ــف العلم ــد اختل ــالة الأول، فق ــاح الص ــد افتت ــع عن ي الجم

ــة �ف ــوص الني ــا بخص أم

ــراغ  ــد الف ــع بع ــة الجم ــاز ني ــن أج ــم م ــالة الأول، ومنه ــل الص ــة قب ــب الني ــن أوج ــم م فمنه

مــن الأول إذا وجــد العــذر، والأحــوط أن تكــون عنــد افتتــاح الصــالة الأول، ولكــن مــن أخرهــا 

ه، فجمعــه صحيــح إن شــاء اللــه تعــال. لســبب النســيان أو غــ�ي

    املسألة الثانية: املسبوق يف صالة الجنازة

صــالة الجنــازة فــرض عــى الكفايــة، مــن صالهــا لــه الأجــر العظيــم عنــد اللــه تعــال،   

، صــى  ي ي اللــه عنــه، عــن النــ�ب
ي هريــرة، ر�ف ويزيــد الأجــر للمســلم إذا تبــع الجنــازة، فعــن أ�ب

َاٌط، َفــِإْن تَِبَعَهــا َفَلــُه  اللــه عليــه وســلم، أنــه قــال: »َمــْن َصــىَّ َعــَى َجَنــازٍَة َوَلــْم يَْتَبْعَهــا َفَلــُه ِقــ�ي

(، وينبغــي للمســلم الحــرص 
1

ــٍد«)* ــُل أُُح ــا ِمْث اطــان؟ قــال: أَْصَغرُُهَم ــا الق�ي ــل: وم ــاِن، قي َاطَ ِق�ي

عــى صــالة الجنــازة لفضلهــا، ولمــا فيهــا مــن رحمــة للميــت، ومغفــرة لــه مــن الذنــوب، وتخفيف 

ــه،  ــه وحضــور جنازت ــه بالصــالة علي ــه والســتغفار، وشــفاعة ل ه، بفضــل الدعــاء ل ي قــ�ب
ــه �ف عن

ي مصابهــم، وتخفيــف عنهــم.
ي الحضــور مواســاة لأهــل الميــت �ف

ــك �ف وكذل

، يســتحب لــه أن يقضيهــا متتابعــة، فــإن  ة أو أكــ�ث ي صــالة الجنــازة بتكبــ�ي
والمســبوق �ف  

ــالة  ي ص
ــبوق �ف ــتحب للمس ــه: "يس ــه علي ــة الل ــة، رحم ــن قدام ــول اب ــأس، يق ــال ب ــل ف ــم يفع ل

الجنــازة قضــاء مــا فاتــه منهــا، وهــذا قــول ســعيد بــن المســيب، وعطــاء، والنخعــي، والزهــري، 

* صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصالة عى الجنازة واتباعها.
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ــه  ــرأي؛ لقول ــاب ال ــحق، وأصح ــافعي، وإس ــوري، والش ــك، والث ــادة، ومال ين، وقت ــ�ي ــن س واب

ــائر  ــى س ــا ع ــوا«)1( وقياًس ــْم َفأَِتمُّ ــا َفاتَُك ــوا. َوَم ــْم َفَصلُّ ــا أَْدَرْكُت ــالم: »َفَم ــالة والس ــه الص علي

ات الجنــازة، فابــن عمر، والحســن،  الصلــوات")2(، أمــا مــن قــال بعــدم قضــاء مــا فــات مــن تكبــ�ي

ــم  ــن عمــر، ول ــا قــول اب ــه: "ولن ــن قدامــة، رحمــه الل ــال اب ، والأوزاعــي، ق ي
ــوب الســختيا�ف وأي

ات  ات متواليــات فــال يجــب مــا فاتــه منهــا كتكبــ�ي ي الصحابــة مخالــف، ولأنهــا تكبــ�ي
يعــرف لــه �ف

ــن")3(. العيدي

ات الجنــازة، أن ينتظــر حــ�ت  ء مــن تكبــ�ي ي
ي يفعلهــا المســبوق إذا فاتــه ىسث

والصفــة الــ�ت  

َّ خلفــه،  مــام قبــل إتمــام الفاتحــة َكــ�ب ي هــو فيهــا، فــإذا كــ�ب الإ
تــه الــ�ت مــام مــن تكب�ي يفــرغ الإ

ــي  ــإن بق ــنون، ف ــب المس تي ــال بال�ت ــا يق ة م ــ�ي ــد كل تكب ــول بع ــم يق ــا، ث ــه إتمامه ــقط عن وس

ــلم. ــم يس ــه ث ي فاتت
ــ�ت ات ال ــ�ي ــ�ب التكب ــام، يك م ــالم الإ ــد س ــ�ث بع ة أو أك ــ�ي ــوم تكب للمأم

    املسألة الثالثة: دعاء االستفتاح يف صالة الجنازة

ي صــالة الجنــازة؛ لأن مبناهــا قائــم عــى 
وعيــة دعــاء الســتفتاح �ف الصحيــح عــدم مرسث  

ــُت  ي اللــه عنــه، قــال: »َصلَّْي
ــه بــن عــوف، ر�ف التخفيــف والرسعــة، فعــن طلحــة بــن عبيــد الل

ــا َفــَرَغ  َّ أَْســَمَعَنا، َفَلمَّ ــاٍس َعــَى َجَنــازٍَة، َفَقــَرأَ ِبَفاِتَحــِة اْلِكَتــاِب، َوُســورٍَة، َوَجَهــَر َحــ�ت َخْلــَف ابـْـِن َعبَّ

«)4(، فرســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، جهــر  ٌة َوَحــقٌّ ــاَل: ُســنَّ ــِدِه، َفَســأَْلُتُه َفَق ــْذُت ِبَي أََخ

1 - صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب قول الرجل: فاتتنا الصالة.

ــو الفــرج، شــمس  ، أب ــىي ــىي الحنب ــن قدامــة المقــدىسي الجماعي ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب ــع، عب ف المقن ــ�ي عــى مــ�ت ح الكب 2 - الــرسث

ــن: 2 /352. الدي

 ، ي لبــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــىي المقــدىسي ثــم الدمشــقي الحنبــىي
3 - المغــ�ف

.369/ 2 : الشــه�ي بابــن قدامــة المقــدىسي

. ي
، كتاب الجنائز، باب الدعاء، وصححه الألبا�ف ي

ف النسا�أ 4 - س�ف

�بعض املسائل يف الصالة �ة
�ف
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وع،  ــه غــ�ي مــرسث ــة، ولــم يجهــر بدعــاء الســتفتاح، ليعلــم النــاس أن بالفاتحــة أمــام الصحاب

وعــى ذلــك اســتدل جمهــور أهــل العلــم، وذهبــوا إل أنــه يســتحب أن يبــدأ مصلــو الجنــازة 

ــتفتاح،  ــاء الس ــرأ دع ــ�ي أن يق ــن غ ة، م ــارسث ــة مب ــم بالفاتح ــتعاذة ث ة الأول بالس ــ�ي ــد التكب بع

ــة،  ــن قدام ــال اب ــوات، ق ــن الصل ــا م ه ــا كغ�ي ع فيه ــرسث ــه ي ــم إل أن ــل العل ــض أه ــب بع وذه

رحمــة اللــه عليــه: " قــال أبــو داود: ســمعت أحمــد يســأل عــن الرجــل يســتفتح الصــالة عــى 

ــدك؟ قــال: مــا ســمعت، قــال ابــن المنــذر: كان الثــوري  ــم وبحم الجنــازة بســبحانك الله

ــد روي  ــم، وق ــل العل ــائر أه ــب س ي كت
ــده �ف ــم نج ــازة، ول ــالة الجن ي ص

ــتفتح �ف ــتحب أن يس يس

وعــة، فســن فيهــا الســتفتاح، كســائر  عــن أحمــد مثــل قــول الثــوري؛ لأن الســتعاذة فيهــا مرسث

ــازة  ــالة الجن ي ص
ــتفتاح �ف ــاء الس ــراءة دع ك ق ــ�ت ــور ب ــرأي الجمه ــذ ب (، والأول الأخ

1

ــوات")* الصل

ــم. ــال أعل ــه تع ــم، والل ــوة دليله أول؛ لق

 ، ي لبــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــىي المقــدىسي ثــم الدمشــقي الحنبــىي
* المغــ�ف

.362/ 2 : الشــه�ي بابــن قدامــة المقــدىسي
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العفو ومكانته يف اإلسالم

ــاء  ــم الأنبي ــد، خات ــيدنا محم ــى س ــالم ع ــالة والس ، والص ف ــ�ي ــه رب العالم ــد لل الحم  

: ف أجمعــ�ي وأصحابــه  آلــه  وعــى   ، ف والمرســل�ي

ي القــرآن الكريــم، والجامــع بينهما تــرك عقوبة 
ن خلــق الصفــح بخلــق العفــو �ف لقــد اقــ�ت  

ي مقال ســابق.
، وقــد ســبق بيــان مع�ف العفــو �ف ي المعــ�ف

ي المذنــب، بيــد أنَّ بينهمــا فرقــاً �ف
 الجــا�ف

ي لســان 
:أَْعــرََض َعــْن َذنَِبــِه)1(، وجــاء �ف أمــا معــ�ف الصفــح لغــة فهــو مــن )َصَفــَح(، بمع�ف  

عــراض بَصْفَحــة َوْجِهــِه كأَنــه أَعــرض ِبَوْجِهــِه َعــْن َذنِْبــِه")2(،  العــرب عــن الصفــح: "وأَصلــه ِمــَن الإِ

يــب، وهــو  ْفــُح تــرُك الّت�ث ي بــاب المســامحة، قــال الراغــب:  "والصَّ
والصفــح أبلــغ مــن العفــو �ف

ــال  ــِرِه( ")3( وق ــُه ِبأَْم َ اللَّ ي ِ
ــأْ�ت َّ يَ ــ�ت ــوا َح ــوا َواْصَفُح ــال: )َفاْعُف ــال تع ــك ق ــو، ولذل ــن العف ــغ م أبل

ــه". )4( يب ــرك ت�ث ــح ت ــب، والصف ــة المذن ــرك عقوب ــو ت ــاوي: "العف البيض

ي بكــر، مختــار الصحــاح، ص 176، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، الطبعــة: الخامســة، عــدد الأجــزاء: 1، المكتبــة  1- الــرازي، محمــد بــن أ�ب

وت – صيــدا، 1420هـــ / 1999م. الع�يــة - الــدار النموذجيــة، بــ�ي

وت،  1414 هـ.. : دار صادر  ب�ي 2- ابن منظور، محمد بن مكرم بن عى، لسان العرب، 2/ 515، الطبعة: الثالثة، عدد الأجزاء: 15، النارسث

ي غريــب القــرآن، ص 486، المحقــق: صفــوان عدنــان الــداودي، الطبعــة: الأول، دار 
ف بــن محمــد ، المفــردات �ف ،الحســ�ي ي

3- الراغــب الأصفها�ف

وت، 1412هـــ.. القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بــ�ي

، الطبعــة: الأول،  دار  يــل وأرسار التأويــل، 1 / 100، المحقــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــىي ف 4- البيضــاوي، عبــد اللــه بــن عمــر ، أنــوار الت�ف

وت، - 1418 هـــ. ي – بــ�ي اث العــر�ب إحيــاء الــ�ت

الشيخ د. محمد يوسف الحاج محمد

مفتي محافظة أريحا واألغوار

د م�ي
ح

ل�ة  �ف
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      فالعفــو تــرك عقوبــة المذنــب مــع القــدرة عــى إنفاذهــا، والصفــح: تــرك لومــه، ومــن بــاب 

ي الأمــر 
ــا �ف ــوا َواْصَفُحــوا{ )البقــرة: 109(، ترقًي ــه تعــال: }َفاْعُف أول تــرك عقوبتــه. ويــدل عليــه قول

بمــكارم الأخــالق مــن الحســن إل الأحســن، ومــن الفضــل إل الأفضــل.)1(

: والعفــو: تــرك المؤاخــذة بالذنــب، والصفــح: إزالــة أثره مــن النفس. صفحت  ي      وقــال القرطــ�ب

ــه". )2( ــه وتركت ــت عن ــاً، إذا أعرض ــه صفح ــت عن ب ــد رصف ــه. وق ــن ذنب ــت ع ــالن، إذا أعرض ــن ف  ع

الصفح يف القرآن الكريم:

ــه  ــك قول ــن ذل ــب، فم غي ــر وال�ت ــة الأم ــدة بصيغ ــات ع ي آي
ــم �ف ــرآن الكري ي الق

ــح �ف     ورد الصف

ــِح  ــٌة َفاْصَف ِتَي ــاَعَة لآ ــقِّ َوِإنَّ السَّ ــا ِإل ِبالَح ــا بَْيَنُهَم ــَماَواِت َوالأَرَْض َوَم ــا السَّ ــا َخَلْقَن ــال: }َوَم تع

ْفــَح الَجِميــَل{. )الحجــر: 85( الصَّ

ــا  ــَماَواِت َوالأَرَْض َوَم ــا السَّ ــا َخَلْقَن ــز للواحــدي: }َوَم ــاب العزي ي تفســ�ي الكت
ف �ف ي الوجــ�ي

     جــاء �ف

، وأعاقــب َمــْن كفــر  ق رســىي ، وصــدَّ ي { أي: للثَّــواب والعقــاب، أُثيــب َمــْن آمــن �ب بَْيَنُهَمــا ِإل ِبالَحــقِّ

ي 
ــأ�ت ــة ت ــٌة{ أَْي: إنَّ القيام ِتَي ــاَعَة لآ ــال: }َوِإنَّ السَّ ــول تع ــث يق ــاعة، حي ــك السَّ ــد لذل ، والموع ي �ب

ْفــَح الَجِميــَل{ أَْي: أعــرض إعراضــاً  كــون بقبيــح أعمالهــم }َفاْصَفــِح{ عنهــم }الصَّ فيجــازى المرسث

بغــ�ي فحــٍش ول جــزٍع.

ف إل بالصــ�ب والحلــم، وممــا يــدل  كــ�ي      ولــذا كان عليــه الصــالة والســالم ل يقابــل أذى المرسث

 ،ِّ ي َ اللَّــُه َعْنَهــا، َزْوَج النَّــ�بِ ي ِ
، أَنَّ َعاِئَشــَة، رَ�ف ِ ْ عــى ذلــك مــا أخرجــه البخــاري، َعــْن ُعــْرَوَة بـْـِن الزُّبـَـ�ي

ــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه  َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقاَلــْت: )َدَخــَل رَْهــٌط ِمــَن الَيُهــوِد َعــَى رَُســوِل اللَّ

1- أبــو هــالل العســكري، الحســن بــن عبــد اللــه، معجــم الفــروق اللغويــة، ص 362، المحقــق: الشــيخ بيــت اللــه بيــات، الطبعــة: الأول، 

، 1412هـــ. ف ســالمي التابعــة لجماعــة المدرســ�ي مؤسســة النــرسث الإ

ي وإبراهيــم أطفيــش، الطبعــة: 
دو�ف ، 2 / 71، تحقيــق: أحمــد الــ�ب ي ، محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــكام القــرآن، تفســ�ي القرطــ�ب ي 2- القرطــ�ب

: دار الكتــب الم�يــة – القاهــرة، 1384هـــ - 1964م. الثانيــة، عــدد الأجــزاء: 20، النــارسث
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ــاُم َواللَّْعَنــُة،  ــاُم َعَلْيُكــْم، َقاَلــْت َعاِئَشــُة: َفَفِهْمُتَهــا، َفُقْلــُت: َوَعَلْيُكــُم السَّ َوَســلََّم، َفَقاُلــوا: السَّ

ي  ِ
ــَه يُِحــبُّ الرِّْفــَق �ف ــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: َمْهــالً يَــا َعاِئَشــُة، ِإنَّ اللَّ َقاَلــْت: َفَقــاَل رَُســوُل اللَّ

الأَْمــِر ُكلِّــِه، َفُقْلــُت: يـَـا رَُســوَل اللَّــِه، أََوَلــْم تَْســَمْع َمــا َقاُلــوا؟ َقــاَل رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه 

)
1

َوَســلََّم: َقــْد ُقْلــُت: َوَعَلْيُكــْم()*

ــَعِة أَْن  ــْم َوالسَّ ــِل ِمْنُك ــو اْلَفْض ــِل أُوُل َ ــه تعــال: }َول يَأْت ي قول
     ومــن الأمــر بالصفــح مــا جــاء �ف

ــوَن أَْن  ــوا أَل تُِحبُّ ــوا َوْلَيْصَفُح ــِه َوْلَيْعُف ــِبيِل اللَّ ي َس ِ
ــَن �ف َ َوالُمَهاِجِري ف ــاِك�ي َ َوالَمَس ــْر�ب ــوا أُوِلي اْلُق يُْؤتُ

ــور: 22(  ــوٌر رَِحيٌم{)الن ــُه َغُف ــْم َواللَّ ــُه َلُك ــَر اللَّ يَْغِف

ف حلــف أل ينفــع مســطح بــن أثاثــة  ي الصديِّــق، حــ�ي
: "وهــذه الآيــة نزلــت �ف       يقــول ابــن كثــ�ي

ف عائشــة، وطابــت  ي عائشــة مــا قــال، فلمــا أنــزل اللــه بــراءة أم المؤمنــ�ي
بنافعــة بعدمــا قــال �ف

ي ذلــك، وأقيــم 
ف �ف النفــوس المؤمنــة واســتقرت، وتــاب اللــه عــى مــن كان تكلــم مــن المؤمنــ�ي

ع تبــارك وتعــال، ولــه الفضــل والمنــة، يعطــف الصديــق عــى  الحــد عــى مــن أقيــم عليــه، رسث

قريبــه ونســيبه، وهــو مســطح بــن أثاثــة، فإنــه كان ابــن خالــة الصديــق، وكان مســكيناً ل مــال 

ي ســبيل اللــه، وقــد 
ي اللــه عنــه، وكان مــن المهاجريــن �ف

لــه، إل مــا ينفــق عليــه أبــو بكــر، ر�ف

ي 
ب الحــد عليهــا. وكان الصديــق، ر�ف ولــق ولقــة – أي زلــق زلقــة -، تــاب اللــه عليــه منهــا، ورصف

هــم. فلمــا نزلــت هــذه  اللــه عنــه، معروفــاً بالمعــروف، لــه الفضــل والأيــادي عــى الأقــارب وغ�ي

ــوَن أَْن يَْغِفــَر اللَّــُه َلُكــْم َواللَّــُه َغُفــوٌر رَِحيــٌم{ أي: فــإن الجــزاء مــن  الآيــة إل قولــه تعــال: }أَل تُِحبُّ

جنــس العمــل، فكمــا تغفــر عــن المذنــب إليــك نغفــر لــك، وكمــا تصفــح نصفــح عنــك. فعنــد 

ذلــك قــال الصديــق: بــى، واللــه إنــا نحــب -يــا ربنــا-أن تغفــر لنــا. ثــم أرجــع إل مســطح مــا كان 

ي مقابلــة مــا كان قــال: واللــه ل أنفعــه 
يصلــه مــن النفقــة، وقــال: واللــه ل أنزعهــا منــه أبــداً، �ف

ي الأَْمِر ُكلِِّه. ِ
* صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَاُب الرِّْفِق �ف

دالعفو ومكانته يف اإلسالم  م�ي
ح

ل�ة  �ف
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ي اللــه عنــه، وعــن بنتــه. )1(
بنافعــة أبــدا، فلهــذا كان الصديــق هــو الصديــق، ر�ف

ــى  ــل ع ــدم التحام ــوب ع ي وج
، �ف ــ�ف ــق المع ــند، دقي ــح الس ــوي صحي ــث نب ــاك حدي      وهن

ــن زلت  ــاء ع غض ــه، والإ ــا في ــن م ــلم بأحس ــذ المس ــب، وأخ ــن المذن ــح ع ــئ، والصف المخط

، والعمــل  ي
المؤمــن، وإحســان الظــن بالنــاس، ومــا أحوجنــا إل التعــاظ بهــذه المعــا�ف

بمقتضياتهــا، والحديــث أخرجــه البخــاري أَنَّ ِعْتَبــاَن بـْـَن َماِلــٍك، َوُهــَو ِمــْن أَْصَحــاِب رَُســوِل اللَّــِه، 

َ رَُســوَل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه  َّــُه أَ�ت ــْن َشــِهَد بـَـْدًرا ِمــَن الأَنَْصــاِر، أَن َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، ِممَّ

ــاُر  ي ِلَقْوِمــي َفــِإَذا َكانَــِت الأَْمطَ َــا أَُصــىِّ ي، َوأَن ــِه؛ َقــْد أَنَْكــرُْت بَــَ�ِ َوَســلََّم، َفَقــاَل: )يَــا رَُســوَل اللَّ

ــا  ــْم، َوَوِدْدُت يَ َ ِبِه ي َ َمْســِجَدُهْم َفأَُصــىِّ ي ِ
ــَتِطْع أَْن آ�ت ــْم أَْس ــْم، َل ي َوبَْيَنُه ِ

ــ�ف ــِذي بَْي ــَواِدي الَّ ــاَل ال َس

، َقــاَل: َفَقــاَل َلــُه رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ  ، َفأَتَِّخــَذُه ُمَصــىًّ ي ِ
ي بَْيــ�ت ِ

َ �ف ي ي َفُتَصــىِّ ِ
رَُســوَل اللَّــِه، أَنَّــَك تَأِْتيــ�ف

ــِه  ــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْي ــاُن: َفَغــَدا رَُســوُل اللَّ ــاَل ِعْتَب ــُه، َق ــِه َوَســلََّم: َســأَْفَعُل ِإْن َشــاَء اللَّ اللــُه َعَلْي

َهــاُر، َفاْســَتأَْذَن رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفأَِذنـْـُت  َ ارْتََفــَع النَّ ف َوَســلََّم، َوأَبـُـو بَْكــٍر ِحــ�ي

ُْت  َ َ ِمــْن بَْيِتــَك؟ َقــاَل: َفــأرَسث ي َّ َدَخــَل الَبْيــَت، ثـُـمَّ َقــاَل: أَيـْـَن تُِحــبُّ أَْن أَُصــىِّ َلــُه، َفَلــْم يَْجِلــْس َحــ�ت

َنــا،  ، َفُقْمَنــا، َفَصفَّ َ َّ َلــُه ِإَل نَاِحَيــٍة ِمــَن الَبْيــِت، َفَقــاَم رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفَكــ�ب

ي الَبْيِت،  ِ
، ثـُـمَّ َســلََّم، َقــاَل: َوَحَبْســَناُه َعــَى َخِزيــرٍَة)2( َصَنْعَناَهــا َلــُه، َقــاَل: َفــآَب �ف ِ

ف ْ َفَصــىَّ َرْكَعَتــ�ي

َخْيِشــِن  اِر، َذُوو َعــَدٍد، َفاْجَتَمُعــوا، َفَقــاَل َقاِئــٌل ِمْنُهــْم: أَيْــَن َماِلــُك بْــُن الدُّ ِرَجــاٌل ِمــْن أَْهــِل الــدَّ

ــِه،  ــوُل اللَّ ــاَل رَُس ــوَلُه، َفَق ــَه َورَُس ــبُّ اللَّ ــٌق لَ يُِح ــَك ُمَناِف ــْم: َذِل ــاَل بَْعُضُه ْخُشــِن؟ َفَق ــُن الدُّ أَِو ابْ

ــَك َوْجــَه  ــُه، يُِريــُد ِبَذِل ــَه ِإلَّ اللَّ ــاَل: لَ ِإَل ــْد َق ــَراُه َق ــَك، أَلَ تَ ــْل َذِل ــِه َوَســلََّم: لَ تَُق َصــىَّ اللــُه َعَلْي

، إســماعيل بــن عمــر، تفســ�ي القــرآن العظيــم، 6 / 31، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســالمة، الطبعــة: الثانيــة، عــدد الأجــزاء: 8، :  1- ابــن كثــ�ي

دار طيبــة للنــرسث والتوزيــع، 1420هـــ - 1999م.

2- الخزيــرة لحــم يقطــع صغــاًرا فــإذا نضــج ُذرَّ عليــه دقيــق: ابــن قرقــول، إبراهيــم بــن يوســف بــن أدهــم،  مطالــع الأنــوار عــى صحــاح 

: وزارة الأوقــاف والشــؤون  اث، الطبعــة: الأول، عــدد الأجــزاء: 6، النــارسث الآثــار، 2 / 269، تحقيــق: دار الفــالح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــ�ت

ســالمية - دولــة قطــر، 1433 هـــ - 2012 م الإ
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، َقــاَل رَُســوُل  َ ف اللَّــِه، َقــاَل: اللَّــُه َورَُســوُلُه أَْعَلــُم، َقــاَل: َفِإنَّــا نـَـَرى َوْجَهــُه َونَِصيَحَتــُه ِإَل الُمَناِفِقــ�ي

ــاِر َمــْن َقــاَل: لَ ِإَلــَه ِإلَّ اللَّــُه، يَْبَتِغــي  اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: َفــِإنَّ اللَّــَه َقــْد َحــرََّم َعــَى النَّ

ــِه (.)1( ِبَذِلــَك َوْجــَه اللَّ

ي 
ي المتهــم بالنفــاق �ف ي هــذا الحديــث طويــل، ول بــد مــن التوضيــح أنَّ الصحــا�ب

       والــكالم �ف

ي بــن ســلول، فالظاهــر أنَّــه  ، وهــو زوج ابنــة عبــد اللــه بــن أ�ب ف ف الحديــث، هــو مــن البدريــ�ي مــ�ت

ي كتــاب أســد 
ف وصحبتــه إياهــم، وقــد جــاء �ف اتُِّهــَم بالنفــاق عنــد الصحابــة لمخالطــة المنافقــ�ي

ي ترجمتــه: "مالــك بــن الدخشــم: مالــك بــن غنــم بــن عــوف بــن 
ي معرفــة الصحابــة �ف

الغابــة �ف

ي قــول الجميــع، وهــو الــذي أرس يــوم بــدر ســهيل بــن عمــرو .  
عمــرو بــن عــوف .  شــهد بــدراً �ف

ــه عليــه  ــان بــن مالــك لرســول اللــه، صــى الل ــه عتب وكان يتهــم بالنفــاق، وهــو الــذي قــال في

ــع مــن  ــا يمن ــر مــن حســن إســالمه م ــد ظه ــاق، وق ــه النف ــه منافــق... ول يصــح عن وســلم :  إن

-)2(، وهــو الــذي أرســله رســول اللــه، صــى اللــه عليــه  ي اتهامه–نقــالً عــن ابــن عبــد الــ�ب القرطــ�ب

ار، هــو ومعــن بــن عــدي ". )3( وســلم، فأحــرق مســجد الــ�ف

ف  ــن الدخشــن مجالســة المنافقــ�ي ــة مــن اب ي مصابيــح الجامــع: )وإنمــا كرهــت الصحاب
   جــاء �ف

ومودتهــم، وقــد انتفــت المظنــة -وللــه المنــُة- بشــهادِة َمــْن ل ينِطــق عــن الهــوى أنــه قــال "ل 

إلــه إل اللــه، يريــد بذلــك وجــه اللــه". )4(

ي الُبُيوِت. ِ
1- صحيح البخاري، كتاب الصالة، بَاُب الَمَساِجِد �ف

ــق: عــىي محمــد البجاوي،الطبعــة: الأول، عــدد  ي معرفــة الأصحــاب، 3/ 1351، تحقي
ــد الله،الســتيعاب �ف ــن عب ، يوســف ب ــ�ب ــد ال ــن عب 2- اب

وت، 1412 هـــ - 1992م. الأجــزاء: 4، دار الجيــل، بــ�ي

وت، 1409هـ - 1989م. ي الكرم، أسد الغابة، 4 /247، دار الفكر – ب�ي ، عىي بن أ�ب 3- ابن الأث�ي

ــوادر،  ــزاء: 10، دار الن ــدد الأج ــة: الأول، ع ــب، الطبع ــن طال ــور الدي ــق: ن ــع 2 / 130، تحقي ــح الجام ي بكر،مصابي ــن أ�ب ــد ب ،محم ي
4- الدمامي�ف

ســوريا، 1430 هـــ - 2009م.

دالعفو ومكانته يف اإلسالم  م�ي
ح

ل�ة  �ف
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ي  ــا�ب ــذا الصح ــق ه ــث بح ي الحدي
ــورة �ف ــاق المذك ــة النف ــث أنَّ تهم ــذا الحدي ــن ه ة م ــ�ب       الع

ــد  ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــيدنا رس ــد أنَّ س ــرة، بي ــة ظاه ــت لقرين ــدري، كان الب

ي تغيبــه عــن 
، أو �ف ف ي مخالطــة المنافقــ�ي

يمــان، ولــم يأخــذه بالظاهــر مــن خطئــه �ف شــهد لــه بالإ

يمــان، فلــم يؤاخــذه بالخطــأ  اســتقباله عليــه الصــالة والســالم لمــا زار قومــه، بــل شــهد لــه بالإ

بــل أبــدى فضيلتــه، وأكــدَّ عليــه الصــالة والســالم، عــى مكانتــه، وأكــ�ث مــن ذلــك فهــذه شــهادة 

ــه  ــه علي ــه، صــى الل ي حــق نبي
ــه، و�ف ي حــق دين

ي حــق نفســه، و�ف
ــة، فالرجــل أخطــأ �ف ــه بالجن ل

ي اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم،  ، وتخلــف عــن اســتقبال نــ�ب ف وســلم، عندمــا خالــط المنافقــ�ي

ف قومــه بتلــك الزيــارة، ولكنــه عليــه الصــالة والســالم، لــم يلتفــت إل تلــك الأخطــاء،  وقــد رسث

ي الرحمــة،  ولــم يجعلهــا معيــاراً للحكــم عــى صاحبهــا، فالحقــد أبعــد مــا يكــون عــن خلــق نــ�ب

صــى اللــه عليــه وســلم. 

وإنَّ خــ�ي مــا نعقــب بــه عــى هــذا الخلــق النبــوي العظيــم، هــو شــهادة اللــه تعــال   

ــم: 4(  ــٍق َعِظيٍم{)القل ــَى ُخُل ــَك َلَع ــل: }َوِإنَّ ــن قائ ــزَّ م ــال ع ــث ق ــم، حي ــه عظي ــه بأن ــق نبي لخل

يمــان، وجــوب عــدم حمــل  ي بالإ    مــن دروس شــهادته صــى اللــه عليــه وســلم، لذلــك الصحــا�ب

أمــر المســلم عــى أســوأ الوجــوه، بــل يجــب حمــل أمــره عــى المحمــل الحســن، فربمــا رأينــا 

ي مظنــة الســوء، وكان لــه عــذر ول نعلمــه، وهــذا هــو خلقــه عليــه الصــالة والســالم، 
مســلماً �ف

ــب،  ــادم، ويصفــح عــن التائ ــر للن ــذر، ويغف ــل مــن المعت يبحــث عــن العــذر للمخطــئ، ويقب

ي زمرتــه، وأنلنــا شــفاعته عليــه الصــالة والســالم.
نــا �ف اللهــم احرسث
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أنت تسأل والمفتي يجيب

ي تســديد بعــض الديون 
ي فــرض غرامــة ماليــة عــى التأخــر �ف

ع �ف الســؤال: مــا حكــم الــرسث  

الســابقة؟

ــق، ســيدنا  ف الخل ، والصــالة والســالم عــى أرسث ف ــه رب العالمــ�ي الجــواب: الحمــد لل  

وبعــد؛  ، ف أجمعــ�ي وصحبــه  آلــه  وعــى   ، ف الأمــ�ي محمــد 

امــات الماليــة؛  ف ي ســداد الل�ت
فمســألة التغريــم بالمــال، أو فــرض غرامــة عــى التأخــر �ف  

ي قراره رقم: 1/ 48 بتاريخ 17 /7 /2004م، ضمن الضوابط الآتية:
فتاء الأعى �ف  أجازها مجلس الإ

1. أّل يتــم التعامــل مــع عقوبــة التغريــم المــالي عــى أنهــا مــن الزوائــد الربويــة، فــال يجــوز أن 

تقــدر حســب نســبة الفائــدة الم�فيــة، ول يجــوز أن تتضاعــف الغرامــة حــال عــدم ســدادها، 

. وفــق حســاب الفائــدة المركبــة، والأول أن تســمى غرامــة تأخــ�ي

2. إن فــرض الغرامــة الماليــة يجــب أن يكــون بعــد إخطــار الممتنــع عــن الدفــع بمعاقبتــه بهــا، 

ة، بــل ل بــد أن يعطــى الممتنــع فرصــة أخــرى، فــإن  ول تكــون بمجــرد التأخــ�ي عــن الدفــع مبــارسث

، ويســتحق عــى ذلــك العقوبــة.  أرص عــى عــدم الدفــع، كان جاحــداً لحــق الغــ�ي

الشيخ محمد أحمد حسين / المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

1.  حكم فرض غرامة مالية عى التأخر يف تسديد الديون

اوى �ة �ف
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ي يمكــن أن  
ــ�ت ــر الخســائر ال ة، بحيــث يتــم تقدي ــر الغرامــة إل أهــل الخــ�ب ي تقدي

3. أن يرجــع �ف

كــة نتيجــة التخلــف عــن الدفــع، كمــا يجــب أن تتناســب هــذه الغرامــة مــع المبلــغ  تتكبدهــا الرسث

المطلــوب َدْفعــُه أصــالً.

ي اســتخدام هــذا 
ي فــرض الغرامــات، وبعيــداً عــن التعســف �ف

4. التعامــل بعــدل وموضوعيــة �ف

الحــق، وأن يتــم تطبيــق مبــدأ الغرامــة بالســوية ودون تفرقــة. 

وعليــه؛ فالغرامــة الماليــة غــ�ي جائــزة؛ إن لــم تكــن ضمــن الضوابــط المذكــورة أعــاله،   

. ي عليــه دون تأخــ�ي
ي إثــم الربــا، وذلــك بدفــع المســتحقات الــ�ت

ويمكــن للســائل تجنــب الوقــوع �ف

ي بيع بطاقات اليانصيب؟
السؤال: ما حكم العمل �ف  

ــزة،  ــى جائ ــول ع ــل الحص ــن أج ــار م ــرر والقم ــى الغ ــوم ع ــب تق ــواب: اليانصي الج  

ــرم  ــد ح ــد، وق ــالن العق ــب بط ــذا يوج ــط، وه ــظ فق ــن للح ــو ثم ــا ه ــوع إنم ــال المدف فالم

ــرِسُ  ــُر َواْلَمْي ــا اْلَخْم ــواْ ِإنََّم ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــال: } يَ ــال تع ــم، فق ــه الكري ي كتاب
ــرس �ف ــه المي الل

ــْيطَاِن َفاْجَتِنُبــوُه َلَعلَُّكــْم تُْفِلُحــوَن{ )المائــدة: 90(، ــْن َعَمــِل الشَّ  َوالأَنَصــاُب َوالأَْزلَُم ِرْجــٌس مِّ

ي الله عنه، قال: )نََهى رَُســوُل اللِه، َصىَّ اللُه َعَلْيِه َوَســلََّم، َعْن بَْيِع اْلَحَصاِة، 
ي هريــرة، ر�ف  وعــن أ�ب

فتاء الأعى رقم: 1 /4  الصادر بتاريخ 13 /6 /1996م، ي قرار مجلس الإ
(، وجاء �ف

1

 َوَعْن بَْيِع اْلَغَرِر( )*

بــة حــظ دون كــد ول تعــب، ويشــقى  ســالم ل يــر�ف بــأن يكســب إنســان مالــه ب�ف : " فالإ ي
 الآ�ت

ي قــراره 
ــاء الأعــى �ف فت ــة نفســها"، وهــذا مــا أكــده مجلــس الإ ي اللعب

ــه �ف آخــر حيــث خــرس مال

ــخ 12 /7 /2005م. ــم: 2 /55 بتاري رق

ي بيــع بطاقــات اليانصيــب بغــض النظــر عــن اســمها؛ لأن فيــه 
      وعليــه؛ فــال يجــوز العمــل �ف

ثـْـِم  ْقــَوى َوَل تََعاَونـُـوا َعــَى اْلإِ ِّ َوالتَّ إعانــة عــى الحــرام، واللــه تعــال يقــول: }َوتََعاَونـُـوا َعــَى اْلــ�بِ

* صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع الحصاة،والبيع الذي فيه غرر.

2. حكم العمل يف بيع بطاقات اليانصيب
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ــَه َشــِديُد اْلِعَقــاِب{ )المائــدة: 2(، وننصــح بالبحــث عــن عمــل حــالل،  ــَه ِإنَّ اللَّ َواْلُعــْدَواِن َواتَُّقــوا اللَّ

اً منــه. فمــن تــرك شــيئاً يبتغــي بــه رضــا اللــه، عوضــه اللــه خــ�ي

نــت وأصحابهــا يمنعــون ذلــك، إل  ن�ت الســؤال: مــا حكــم قــراءة كتــب منشــورة عــى الإ  

، أو مــن موزعيهــا؟ النــرسث اء، أو بإحضارهــا مــن دار  بالــرسث

ســالمية العتــداء عــى أمــوال الآخريــن، أو اغتصابهــا، أو  يعــة الإ الجــواب: حرمــت الرسث  

نــت، يختلــف  ن�ت التعــرض لممتلــكات النــاس ومنجزاتهــم، وحكــم قــراءة كتــب منشــورة عــى الإ

ي ينــص أصحابهــا عــى أن الحقــوق 
حســب الكتــب، أو المواقــع نفســها، فالكتــب أو المواقــع الــ�ت

وط أصحابهــا، أمــا إذا لــم ينــص  محفوظــة لهــم، ل تجــوز قراءتهــا إل بإذنهــم، أو حســب رسث

هــا محفوظــة  نتــاج وغ�ي عــداد والإ اع والإ عــى منــع القــراءة، فتجــوز قراءتهــا؛ لأن حقــوق الخــ�ت

ــوا  ــوا َل تَأُْكُل ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــول: }يَ ــال يق ــه تع ــا، والل ــداء عليه ــوز العت ــا، ول يج لأصحابه

ــَه  ــُكْم ِإنَّ اللَّ ــوا أَنُْفَس ــْم َوَل تَْقُتُل ــَراٍض ِمْنُك ــْن تَ ــارًَة َع ــوَن ِتَج ــِل ِإلَّ أَْن تَُك ــْم ِباْلَباِط ــْم بَْيَنُك أَْمَواَلُك

ي قــراره رقــم: 
ف �ف ي فلســط�ي

فتــاء الأعــى �ف  َكاَن ِبُكــْم رَِحيًمــا{ ) النســاء: 29(، وهــذا مــا أكــده مجلــس الإ

2 /67، بتاريخ 25 /3 /2008م.

الســؤال: مــا حكــم الذهــاب إل شــخص يفــك الســحر بتبخــ�ي حــروف مقطعــة مــن   

ف بمــن يشــك فيــه أنــه يعمــل الســحر؟ القــرآن؟ ومــا حكــم طلــب يمــ�ي

ي القــرآن الكريــم عــى 
الجــواب: التعامــل بالســحر، ل يجــوز، وقــد ورد ذكــر الســحر �ف  

ــه: 69(،  { )ط َ ــُث أَ�ت ــاِحُر َحْي ــُح السَّ ــاِحٍر َوَل يُْفِل ــُد َس ــوا َكْي ــا َصَنُع ــال: }ِإنََّم ــال تع ــذم، ق ــبيل ال س

4. حكم الذهاب إىل شخص يفك السحر بتبخري حروف مقطعة من 

القرآن، وحكم طلب ميني مبن يشك فيه أنه يعمل السحر

3. حكم قراءة كتب منشورة عى اإلنرتنت أصحابها مينعون ذلك

اوىأنت تسأل واملفتي يجيب �ة �ف
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ــوَل  ــا رَُس ــوا: يَ ــاِت، َقاُل ــْبَع اْلُموِبَق ــوا السَّ ــه وســلم: )اْجَتِنُب ــه علي ــه، صــى الل ــال رســول الل وق

، َوأَْكُل  ي َحــرََّم اللَّــُه ِإلَّ ِباْلَحــقِّ ِ
ْفــِس الَّــ�ت ــْحُر، َوَقْتــُل النَّ ُْك ِباللَّــِه، َوالسِّ ِّ ؟ َقــاَل: الــرسث اللَّــِه؛ َوَمــا ُهــنَّ

ي يـَـْوَم الزَّْحــِف، َوَقــْذُف اْلُمْحَصَنــاِت اْلُمْؤِمَنــاِت اْلَغاِفــاَلِت( )1(،  ــَولِّ بـَـا، َوأَْكُل َمــاِل اْلَيِتيــِم، َوالتَّ الرِّ

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ف والســحرة والكهــان حــرام، حــّذر منــه النــ�ب والذهــاب إل العرافــ�ي

فتــاء  َ َلْيَلــًة( )2(، ومجلــس الإ ف ٍء، َلــْم تُْقَبــْل َلــُه َصــاَلٌة أَْربَِعــ�ي ْ ي َ َ َعرَّاًفــا َفَســأََلُه َعــْن ىسث بقولــه: )َمــْن أَ�ت

ف أن "الســحر والكهانــة والعرافــة حــرام  ي قــراره رقــم: 2 /8 بتاريــخ 4 /12 /1996م بــ�ي
الأعــى �ف

عــاً، يأثــم المتعامــل بهــا، ســواء بالممارســة أم بالذهــاب إل مــن يمارســها، وكل ذلــك مــن  رسث

عــاً، ويكفــر مســتحل ذلــك". الكبائــر المنهــي عنهــا رسث

ــدم  ــاء، وع ــال بالدع ــه تع ــوء إل الل ــح باللج ــد، ينص ــحر أو الحس ــىي بالس ــن ابت وم  

ي دفع 
اللجــوء إل الســحرة والمشــعوذين، الذيــن مــن ســبيلهم اســتخدام الحــروف المقطعــة، �ف

ي دفــع 
ر عنــه، أو طلــب أي خــ�ي ومنفعــة، وعليــه الأخــذ بالأســباب والوســائل الســليمة �ف أي رصف

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ي أخــ�ب عنهــا النــ�ب
عيــة، الــ�ت ر الجــن عنــه، ومــن ذلــك الرقيــة الرسث رصف

، والمعــوذات، ،  ــة الكــرىسي ــل قــراءة ســورة الفاتحــة، والبقــرة، خاصــة أولهــا وآخرهــا، وآي مث

ــماعها . ــا، أو س ه ــورة وغ�ي ــة المأث والأذكار، والأدعي

ف عــى ذلــك دون بينــة  ول يجــوز اتهــام أي شــخص بالســحر، أو الطلــب منــه حلــف يمــ�ي  

ي عــن الحــق شــيئاً، وبعــض الظــن إثــم، وعــى مــن تعامــل بالســحر 
واضحــة، فالظــن ل يغــ�ف

ــه. ــودة إلي ــرك الع ــتغفار، وت ة الس ــ�ث ــال، وك ــه تع ــة إل الل التوب

1- صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات.

2- صحيح مسلم، كتاب السالم، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان.
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ــا  ــط منه ــذ راب ــخص أخ ــح للش ــازون، تتي ــل أم ــن مث ــر أون لي ــاك متاج ــؤال: هن الس  

ى مــن هــذا الرابــط تكــون لــالأول عمولــة،  ويــج لــه، فــإذا جــاء شــخص آخــر، واشــ�ت لمنتــوج وال�ت

ويتــاح لــه أخــذ عمولــة لــو دخــل شــخص آخــر مــن الرابــط الخــاص بــه عــى المنتــوج، لكنــه 

ــوب،  ــاز حاس ــوج جه ــط منت ــذ راب ــخص بأخ ــام ش ــو ق ــالً ل اه، مث ــ�ت ــر واش ــوج آخ ــل لمنت دخ

ويــج لــه، ودخــل شــخص مــن هــذا الرابــط عــى صفحــة جهــاز حاســوب، وتجــول  وقمــت بال�ت

ه، فســيتم احتســاب  ء محــرم، مثــالً الخمــور أو كأس خمــر أو غــ�ي ي
اء ىسث ي الموقــع، وقــام بــرسث

�ف

ع بقيمــة تلــك العمولــة  ء المحــرم لــه، فلــو حــدث هــذا، هــل يجــوز التــ�ب ي
عمولــة هــذا الــ�ث

؟ ولــو تعــذر التأكــد مــن صحــة العمــولت، وتتبــع مصــدر منتوجــات بعضهــا أو  لأعمــال الخــ�ي

كلهــا، مــا العمــل وقتهــا؟

نــت تكتنفــه محاذيــر ل تخلــو مــن  ن�ت الجــواب: إن التعامــل القتصــادي عــ�ب الإ  

نــت يشــوبها الغــرر والجهالــة،  ن�ت كات الموجــودة عــى الإ اً مــن أعمــال الــرسث المحرمــات؛ لأن كثــ�ي

ع، فينبغــي للمســلم أن يتحــرى عــن طبيعــة العمــل الــذي  وتكــون غــ�ي منضبطــة بأحــكام الــرسث

ي أعمــال وهميــة، أو معالمهــا غــ�ي واضحــة، 
ــه المــال، ول يقبــل النخــراط �ف يتكســب مــن ورائ

ــبهاته. ي ش
ــوع �ف ــرام، أو الوق ــس بالح ي إل التلب

ــىف ــد تف وق

ــالي ل  ي نظامهــا وطريقــة عملهــا، وبالت
ــا �ف ــف عــن بعضه ــت تختل ن ن�ت والمتاجــر عــ�ب الإ  

ــل  ــى تفاصي ــوف ع ــا دون الوق ــم عليه ــن الحك ــًدا، ول يمك ــا واح عًي ــا رسث ــا حكًم ــن إعطاؤه يمك

ة هــذا العمــل، حــ�ت تنجــىي لــه صورتــه،  عملهــا بشــكل دقيــق، فعــى الســائل أن يتجنــب مبــارسث

ــبهته. ــم أو ش ــه التحري ــي عن وينتف

5.  ما حكم  العمل يف متاجر عرب اإلنرتنت للرتويج ملنتوجات 

مقابل أخذ عمولة 

اوىأنت تسأل واملفتي يجيب �ة �ف
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                                                         صدقات ُمزينة  

ي اللــه عنهــا، أنهــا كانــت تمســح النقــود الذهبيــة بمنديــل معطــر  
روي عــن عائشــة، ر�ف  

بالمســك قبــل إخراجهــا للفقــراء.

ي اللــه عنــه، أنــه كان يتصــدق بالُســكر؛ لأنــه يحبــه، 
روي عــن عمــر بــن الخطــاب، ر�ف  

ــوَن{)آل عمــران: 192( ــا تُِحبُّ َّ تُْنِفُقــوا ِممَّ َّ َحــ�ت ، ولقولــه تعــال: }َلــْن تََناُلــوا اْلــ�بِ  وحــ�ت ينــال فضــل الــ�ب

ي 
ي ســجوده لمــن عــن يمينــه وعــن يســاره �ف

ي بعــض الأحيــان أن يدعــو �ف
  رجــل لــه عــادة �ف

الصــالة، المدهــش أنــه ل يعرفهــم.

معلمــة صفــوف أوليــة كل صبــاح تتفقــد طالباتهــا تصلــح شــعورهن، وترتــب لباســهن،   

لأن منهــن يتيمــات، أو مــن أمهــات مطلقــات.

ي كل اجتمــاع عائــىي تجتمــع بالخادمــات، وتقــص عليهــن مــن قصــص الرســول، 
امــرأة �ف  

ي كل لقــاء!
صــى اللــه عليــه وســلم، وتعطيهــن هدايــا، وهــن يرقبنهــا بشــوق �ف

ف الذيــن ل    رجــل يتصــدق بصدقــة، ثــم يقــول: "اللهــمَّ هــذه عــن أمــوات المســلم�ي

عنهــم" يتصــدق  مــن  يجــدون 

اقرأ وتذكر
إعداد: إميان خليل تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع / دار اإلفتاء الفلسطينية
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كالم من ذهب!

ء،  اعلــم أنــه وصــل إل حــد  ي
مــن يتكلــم معــك عــن حياتــه الخاصــة، ويشــاركك كل ىسث  

الثقــة، فــال تخــرسه.

ــاة ل  ــن أن الحي ــ�ب ع ــورة تع ي ص
ــد؛ �ف ــرىسي واح ــم بك ي مطع

ــة �ف ــد طاول ــا تج ــادراً م ن  

مشــاركة. دون  تعــاش 

ــدون أَّن  ــروّن يَعتِق ــا، والآخ ــن َحياتن ــل م ــَي أفَض ــّن ه ــاة الآخري ــد أن حي ــاً نعَتق دائم  

القناعــة. لفقــدان  ذلــك  كل  أفَضــل،  َحياتنــا 

ي المــوت، فاصنــع بينهمــا شــيئاً 
الدنيــا قوســان، القــوس الأول الــولدة، والقــوس الثــا�ف  

نافعــاً....!

. ف مهما كنت مثالياً، ستجد من يكرهك، ح�ت المالئكة تكرهها الشياط�ي  

عندما تعجبنا عقلية أحدهم،  ستعجبنا مالمحه مهما كانت.  

اعمل الخ�ي بصوت هادئ، غداً يتحدث عملك عنك بصوت عاٍل.  

ء يصبح جميالً عندما نريد أن نراه جميالً،وقد قيل: كن جميالً ترى الوجود جميالً. ي
               كل ىسث

، فهــل ســمعت بشــخص ربــح ســباقاً،  ي
، وأحاديــث النــاس تمــىف ي

ي يمــىف
دع المــا�ف  

وهــو ينظــر خلفــه؟!

ل تحــزن إذا لــم يتذكــرك النــاس إل وقــت الحاجــة، بــل ابتســم لأنــك كـــالشمعة، مــا   

إليــك! أرسعــوا  حياتهــم،  أظلمــت  إن 

ا�ت �ي د�ج
أ
ا اقرأ ... وتذكر
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يداك أوكتا وفوك نفخ

حــدى البقــالت، وكانــت  ي المدينــة لإ
رجــل فقــ�ي زوجتــه تصنــع الزبــدة، وهــو يبيعهــا �ف  

ي  الزوجــة تعمــل الزبــدة عــى شــكل كــرة، وزنهــا كيلــو، هــو يبيعهــا لصاحــب البقالــة، ويشــ�ت

ــت. ــات البي ــا حاج بثمنه

ي أحــد الأيــام شــكَّ صاحــب المحــل بالــوزن، فقــام بــوزن كل كــرة مــن كــرات الزبدة، 
و�ف  

. فوجدهــا )900( جــرام، فغضــب مــن الفقــ�ي

ي منــك؛  ، قابلــه بغضــب، وقــال لــه: لــن أشــ�ت ي اليــوم التــالي
عندمــا حــ�ف الفقــ�ي �ف  

ي الزبــدة عــى أنهــا كيلــو، ولكنهــا أقــل مــن الكيلــو بمائــة جــرام!!
لأنــك تبيعــ�ف

ي 
انــاً، ولكــ�ف ف ، ونكــس رأســه، ثــم قــال: نحــن يــا ســيدي ل نملــك م�ي حينهــا حــزن الفقــ�ي  

يت منــك كيلــوا مــن الســكر، وجعلتــه لي مثقــالً؛ كي أزن بــه الزبــدة!!! اشــ�ت

: مكيالك يكال لك به تيقنوا تماماً أنَّ  

أحياناً يتأخر تحقق األماين لتكرث العطايا

كان يوســف، عليــه الســالم، مســجونًا، ومعــه شــابان آخــران، كان يوســف الأجمــل قلًبــا   

ف ي الســجن بعَدهمــا بضــع ســن�ي
وقالًبــا، ومــع ذلــك أخرجهمــا اللــه قبلــه، وبقــي هــو �ف

 الأول: خرج لُيصبح خادماً

والآخر: خرج لُيقتل

ويوسف، عليه السالم، خرج بعد زمن ليصبح عزيز م�!

ي لتك�ث العطايا!
فقد تتأخر الأما�ف

ٌّ َلُكــْم  َ ــوا َشــْيًئا َوُهــَو رسث ٌ َلُكــْم َوَعــَ� أَْن تُِحبُّ ْ قــال تعــال: }َوَعــَ� أَْن تَْكرَُهــوا َشــْيًئا َوُهــَو َخــ�ي

ــرة:216( ــْم ل تَْعَلُموَن{)البق ــُم َوأَنُْت ــُه يَْعَل َواللَّ
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نصائح مثينة

ليــس عليــك "إســعاد" كل النــاس، ولكــن عليــك أن ل "تــؤذي" أحــداً مــن النــاس ، واعلم   

أن التســامح هــو أكــ�ب مراتــب القــوة، وحــب النتقــام أحــد مظاهــر الضعــف، وإيــاك أن تدخــل 

ي القلــوب إل عــاّلم الغيــوب، وأحســن الظــن ِبَربِّــك، تــزداد قــوة 
ي نوايــا النــاس، فــال يعلــم مــا �ف

�ف

ورصانــة، وأحســن الظــّن بالنــاس تكــن ســعيداً.

مــن أجمــل مــا قيــل: اســتلطفوا بعضكــم وأنتــم أحيــاء، فــإن الشــوق بعــد الممــات   

ل يطــاق، امســح الخطــأ لتســتمر الأخــوة، ول تمســح الأخــوة مــن أجــل الخطــأ عندمــا تتعــرض 

ــاب الصادقــون مــن اســتمروا  ــود، فالأحب ي حفــظ ال
ــر �ف ــل فك ي أقــوى رد، ب

ــر �ف ســاءة، ل تفك لالإ

. ف ــ�ي متحاب

ف .... ي ذلك، فإن الله يحب المحسن�ي
 فأحسنوا �ف

الربكة

ــارون(  ــد )ه ــوىس أخ وحي ــا لم ــه، بينم ــروا علي ــك تآم ــع ذل ــف 11 وم ــوة يوس ــدد أخ ع  

طلــب لــه الــوزارة، وأن يعاضــده اللــه بــه، وعــى لســان مــوىس، عليــه الســالم، يقــول تعــال: 

ــه: 29 - 32( ي أَْمِري{)ط ِ
ــُه �ف ْك ِ ْ ــِه أَْزِري* َوأرَسث ــُدْد ِب ــي* اْش ــاُروَن أَِخ * َه ــِىي ــْن أَْه ــًرا ِم ــْل ِلي َوِزي  }َواْجَع

 ! ــ�ث ــه أو ك ــّل من ــرزق، ق ــد، وال ــال، والول ــس، والم ي النف
ــة �ف ك ــاً ال�ب ــه دائم ــألوا الل اس  

كــة... بال�ب ة  العــ�ب إنمــا  بالعــدد،  ة  العــ�ب فليســت 

ي الوقــت والعمــر 
كــة: جنــد خفــي مــن جنــود اللــه، يرســلها عــى مــن يشــاء، فتحــل �ف ال�ب  

والمــال والولــد .. . 

ي الوقــت 
ي الجســم قوتــه، و�ف

ي الولــد أصلحتــه، و�ف
تــه، و�ف ي المــال ك�ث

كــة: إذا حّلــت �ف ال�ب  

ي القلــب أســعدته..
عّمرتــه، و�ف

ا�ت �ي د�ج
أ
ا اقرأ ... وتذكر
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يا لها من رحلة

يــا لهــا مــن رحلــة تبدأ مــن ظهــر الأب، إل بطــن الأم، ومــن بطــن الأم إل ظهــر الأرض،   

ي كل محطــة، تــرى 
ومــن ظهــر الأرض إل بطــن الأرض، ومــن بطــن الأرض إل يــوم العــرض، و�ف

ــار. ــا إل الن ــة، وإم ــا إل الجن ــال، إم ــط الرح ــة تح ي النهاي
ــب، و�ف العج

شيئان يحزنان

ي جنازته
رجل لم يدخل المسجد، إل �ف  

ي كفنها
وامرأة لم تس�ت نفسها، إل �ف  

كم هي مؤلمة؟! إل م�ت الغفلة؟!

حقيقة مرة

ي وقته
ون للدوام �ف يح�ف  

ون للمطار قبل موعده ويح�ف  

ون للمشفى قبل الموعد أيضاً ويح�ف  

ثــم ينامــون عــن الصــالة، ويقولــون: مشــكلتنا نومنــا ثقيــل، واللــه تعــال يقــول: }بَــْل   

)الأعــى: 17-16(  َوأَبَْقــٰى{   ٌ ْ َخــ�ي َواْلآِخــرَُة   * نَْيــا  الدُّ اْلَحَيــاَة  تُْؤِثــُروَن 

أكرث الناس

ك معصية كان رده:أك�ث الناس يفعلون ذلك، لست وحدي !! إذا نصحت أحداً ب�ت

ولو بحثت عن كلمة " أكرث الناس" يف القرآن لوجدت بعدها:

َ النَّاِس َل يَْشُكُروَن{ )يوسف: 38( َ
}َوَلِكنَّ أَْك�ث

َ النَّاِس َل يَْعَلُموَن{)الأعراف: 187( َ
}َوَلِكنَّ أَْك�ث

{ )يوسف: 103( َ ف ُ النَّاِس َوَلْو َحرَْصَت ِبُمْؤِمِن�ي َ
}َوَما أَْك�ث
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ولو بحثت عن كلمة " أكرثهم " لوجدت بعدها

َُهْم يَْجَهُلوَن{)الأنعام: 111( َ }َوَلِكنَّ أَْك�ث

{ )الأعراف: 102( َ ف َُهْم َلَفاِسِق�ي َ }َوِإْن َوَجْدنَا أَْك�ث

َُهْم َل يَْعَلُموَن{)الأنفال: 34( َ }َوَلِكنَّ أَْك�ث

ُُهْم َل يَْعِقُلوَن{)العنكبوت: 63( َ }بَْل أَْك�ث

ُُهْم َفُهْم َل يَْسَمُعوَن{)فصلت: 4( َ }َفأَْعرََض أَْك�ث

فكن أنت من القليل الذين قال الله تعاىل فيهم:

ُكوُر{)سبأ: 13( }َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

}َوَما آَمَن َمَعُه ِإلَّ َقِليٌل{)هود: 40(

* َوَقِليٌل ِمَن اْلآِخِريَن{)الواقعة: 13 - 14( ف ِل�ي َوَّ
}ثُلٌَّة ِمَن اْلأ

ا�ت �ي د�ج
أ
ا اقرأ ... وتذكر
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قبســاً رسى  طيــٍف  مــن  تحّقــَق  شــوٌق 

قوافلنــا ســارت  قــد  مّكــَة  لبطــِن 

لَهــٍف ي 
�ف اللــه  لبيــِت  وصلنــا  حــ�ت 

تــِه بص�ي رؤيــا  مــن  يــذرُف  والدمــع 

بأعيننــا رأيناهــا  مــذ  كأنّنــا 

أعيننــا النــوِر  ي 
�ف ألقــاً  تكّحلــْت 

صورتــُه الإحســاس  صــّوَر  منظــٍر  ي 
�ف

بأدعيــٍة تدعــو  قرائحنــا  فاضــْت 

خاشــعًة الأرُض  تــدوُر  الطــواِف  ي 
و�ف

مناغاة معتمر

أ. زهدي حنتويل

موظف إداري 

مكتب نائب املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

مــْن موطــِن الحــبِّ حــ�ت موطــن الحــرِم

والظّلــِم الصبــِح  ف  بــ�ي الوقــِت  ة  مســ�ي

كالعَلــِم الغــّراِء  الكعبــِة  لرؤيــِة 

البَســِم ظاهــُر  ووجــٌه  نشــوى  والــروُح 

والّنَعــِم الأرض  كنــوز  امتلكنــا  قــد 

والّســقِم التســهيِد  دجــى  عنهــا  وزاَل 

الكلــِم أروِع  مــن  بهــا  شــعراً  وقــال 

ســأَِم بــال  غفرانــاً  اللــِه  مــن  ترجــو 

منقســِم غــ�ي  لونــاً  الطّيــَف  بــِه  تــرى 
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ناحيــٍة كّل  مــْن  أممــاً  بــِه  تــرى 

يجمعهــا يمــاِن  الإ لغــِة  عــى  جــاءْت 

وحدتهــا يغتــاُل  تــرى  فروقــاً  فــال 

كلــٍل بــال  ســعياً  جوارحنــا  ســعْت 

ي
قافيــ�ت نبــَض  يناغــي  ي 

صــو�ت ســمعُت 

مشــاهدٍة ي 
�ف حــولي  أنظــُر  وقفــُت 

ًة مبــارسث فيهــا  أرى  مــا  عــى   ٌ ف عــ�ي

ي
يتابعــ�ف تحنــاٌن   َ ف فلســط�ي إل 

ي
ــر�ت ــِد ذاك ــن وج ــب ع ــم تغ ــي ل ــْت مع كان

زمــٍن ي 
�ف طــاَل  لليــٍل  دواَم  ل  أْن 

ســامعُه طــاَب  بشــدٍو  يشــدو   ُ والطــ�ي

دعائهــِم ي 
�ف نــداًء  ي  ّ تلــ�ب جــاءْت 

والعجــِم العــرِْب  ف  بــ�ي يوّحــُد  ديــٌن 

والقيــِم القــْدِر   َ ف بــ�ي تبايــن  ول 

قــَدِم عــى  تســعى  تكــْن  لــم  كأنهــا 

الّنظُــِم مــن  ُحْســٍن  ي 
�ف الحــرَف  وينظــُم 

كالّنســِم هــبَّ  شــعٍر  نطْــُق  لي  فــكاَن 

بدمــي ي 
الــ�ت القــدِس  عــى  ي  قلــ�ب  ُ ف وعــ�ي

بالقلــِم خــطَّ  ي 
نبــىف  َ ف فلســط�ي ومــْن 

تنــِم ولــْم  إحســاٍس  كّل  أيقظــْت  بــل 

ُق الشــمُس تجلــو القهــَر والوَهــِم ســترسث

ألــِم ول  قيــٍد  بــال  طليقــاً  حــّراً 

ا�ت �ي د�ج
أ
ا مناغاة معتمر
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، ســيدنا محمــد  ف ف المرســل�ي ، والصــالة والســالم عــى أرسث ف ــه رب العالمــ�ي الحمــد لل        

، وبعــد؛ ف ، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــ�ي ف ي الأمــ�ي النــ�ب

    يعــد الــذوق قيمــة بديعــة، وســلوكاً ماتعــاً، ينبغــي ممارســته عنــد كل لحــٍظ ولفــظ، وقــول 

ــه  ــة، ودون ي ــازل البرسث ــانية، وأر�ت من نس ــات الإ ــى درج ــرء إل أع ــي الم ــه يرتق ــل، ب ــل وعم وفع

ــذوق،  ــه بأعــى درجــات ال نســان عــى ممارســة حيات ينحــدر المــرء ويهبــط. وإذا مــا حــرص الإ

فإنــه يحيــا مراعيــاً لالآخريــن، دون أن يمــس مشــاعرهم، أو يدخــل الحــزن عليهــم، بــل إنــه يجــ�ب 

دخــال الفــرح والــرسور إل قلوبهــم ونفوســهم.  خواطرهــم، ويطيــب نفوســهم، ويســعى لإ

   مفهوم الذوق وجرب الخواطر: 

ــا  ــإن م ، ف ــ�ث ــا يك ــه دون م ــلُّ تناول ــا  يق ــه فيم ــم، وأصل ي الف
ــم �ف ــود الطع ــذوق: وج       ال

ي 
ي العــذاب، لأن ذلــك - وإن كان �ف

ي القــرآن لفــظ الــذوق �ف
كل، واختــ�ي �ف يكــ�ث منــه يقــال لــه: الأ

ي 
، فخصــه بالذكــر ليعــم الأمريــن، وكــ�ث اســتعماله �ف التعــارف للقليــل- فهــو مســتصلح للكثــ�ي

ي الرحمــة نحــو 
َِليِم{)الصافــات: 38( وقــد جــاء �ف العــذاب، نحــو قولــه: }ِإنَُّكــْم َلذاِئُقــوا اْلَعــذاِب اْلأ

ظواهر... بني الذوق 

وجرب الخواطر

الشيخ أحمد شوباش

مفتي محافظة نابلس
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ــا رَْحَمًة{)هــود: 9( واســتعمل الــذوق مــع اللبــاس، فقــال: }َفأَذاَقَهــا  نْســاَن ِمنَّ ْ أََذْقَنــا اْلإِ ف قوله:}َوَلــ�أِ

ــُه ِلبــاَس اْلُجــوِع َواْلَخْوِف{)النحــل: 112( مــن أجــل أنــه أريــد بــه التجربــة والختبــار.)1(  اللَّ

ــوم، وقــد يخــص      وقــد انتقــل المعــ�ف اللغــوي مــن ذوق الطعــام إل إدراك محاســن العل

ي العصبــة البســيطة عــى ســطح اللســان الظاهــر، مــن 
بلطائــف الــكالم، فالــذوق قــوة مرتبــة �ف

ودة  ــ�ب ــة وال ــات الملموســة مــن الحــرارة والرطوب ــه مــن خــارج الكيفي ــرد علي شــأنها إدراك مــا ي

ــم  ــة، ث ــن كل تجرب ــارة ع ــل عب ــ�ت جع ــ�ث ح ــم ك ــم، ث ــرّف الطع ــالً تع ــو أص ــة، وه واليبوس

دراك  ي الإ
ــوم مــن حيــث كمالهــا �ف ــة للعل ــق عــى القــوة المهيئ ي الرحمــة، وقــد يطل

اســتعمل �ف

لــة الطعــام  ف لــة الإحســاس، وقــد يخــص الــذوق بمــا يتعلــق بلطائــف الــكالم، لكونــه بم�ف ف بم�ف

ــذ.)2(  الشــهي اللذي

ف  َ القلــوب المنكــرسة: آىس المحزونــ�ي َ العظــم، إذا صلــح، وَجــ�ب      وجــ�ب الخواطــر أصلــه: َجــ�ب

ــه، وأحســن إليــه، وجــ�ب خاطــره، أو  وواســاهم، وجــ�ب اليتيــم: أعطــاه حاجتــه، وأصلــح حال

جــ�ب بخاطــره: أجــاب طلبــه، وأزال انكســاره، وأرضــاه.)3( 

وجمالــه،  بجاللــه  يليــق  بمــا  الجبــار،  اللــه  اســم  ي 
معــا�ف أحــد  وهــذا   

ي 
ويغــ�ف  ، الكســ�ي فيجــ�ب  منكــرس،  قلــب  وكل  الضعيــف،  يجــ�ب  الــذي  فهــو 

 ، والصــ�ب للثبــات  بتوفيقــه  المصــاب  ويجــ�ب  معــرس،  كل  عــى  وييــرس   ، الفقــ�ي

ي غريــب القــرآن، مــادة ذوق، 
: 502 هـــ (، المفــردات �ف ي ) المتــو�ف

ف بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــا�ف : أبــو القاســم الحســ�ي ي
1. الأصفهــا�ف

وت- دمشــق، الطبعــة: الأول 1412هـــ. : دار القلــم، الــدار الشــامية - بــ�ي ص 170، المحقــق: صفــوان عدنــان الــداودي، النــارسث

ي المصطلحــات والفــروق اللغويــة، مــادة 
: 1094 هـــ ( الكليــات معجــم �ف ي القريمــي ) المتــو�ف

2. الكفــوي: أبــو البقــاء أيــوب بــن مــوىس الحســي�ف

: بــال، عــدد الأجــزاء: 1. وت، ســنة النــرسث : مؤسســة الرســالة - بــ�ي ذوق، ص 462، المحقــق: عدنــان درويــش - محمــد المــ�ي، النــارسث

: 1424هـــ ( بمســاعدة فريــق عمــل، معجــم اللغــة العربيــة المعــارصة، مــادة ذوق، 1 / 340،  3. عمــر: د. أحمــد مختــار عبــد الحميــد ) المتــو�ف

: عالــم الكتــب، الطبعــة: الأول 1429هـــ - 2008م، عــدد الأجــزاء: 4. النــارسث

اك ا ه�ف م�ف ه�ف ظواهر... بين الذوق وجبر الخواطر
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ف  الخاضعــ�ي قلــوب  خاصــاً  اً  جــ�ب ويجــ�ب  الأجــر،  أعظــم  مصابــه  عــى   ويعوضــه 

ف بمــا يفيض عليها من أنــواع كراماته )1(، والمســلم يدعو المول  لعظمتــه وجاللــه، وقلــوب المحب�ي

َّ، َصــىَّ اللَّــُه َعَلْيــِه  ي ــاٍس، أَنَّ النَّــ�بِ ف كمــا جــاء َعــْن ابـْـِن َعبَّ ف الســجدت�ي أن يجــ�ب خاطــره، خاصــة بــ�ي

 .)2( ) ي ِ
، َواْرُزْقــ�ف ي ِ

، َواْهــِد�ف ي ِ
�ف ْ ُ ، َواْجــ�ب ي ِ

، َوارَْحْمــ�ف :)اللَُّهمَّ اْغِفــْر ِلي ِ
ف ْ ــْجَدتَ�ي َ السَّ ف ْ  َوَســلََّم، َكاَن يَُقــوُل بـَـ�ي

ي معرفة ما هو لئق أو مناســب 
ي تقتىف

      وقــد صــار يقصــد بمفهــوم الذوق: آداب الســلوك الــ�ت

، ويطلــق عــى صاحبــه حســن الــذوق، أو ذو ذوق، ويطلــق عــى مــن  ف ي موقــف اجتماعــي معــ�ي
�ف

ي مــن قلــة الــذوق، أو مــن فقد حســن الــذوق قليــل الــذوق، أي: خشــن المعاملــة، والذوق 
يعــا�ف

ي يفــرس عــى ضوئهــا مــا يحســه أو يدركــه مــن الأشــياء.)3(
نســان الــ�ت  العــام: مجموعــة تجــارب الإ

ي 
       وقــد عــرف أهــل التصــوف والســلوك نوعــاً بديعــاً مــن الــذوق، وهــو عندهــم: " نــور عرفــا�ف

ف الحــق والباطــل، مــن غــ�ي أن ينقــل ذلــك  ي قلــوب أوليائــه، يفرقــون بــه بــ�ي
يقذفــه اللــه تعــال �ف

ــذي  ــوق ال ــق، أو الش ــق للعاش اب العش ــن ذوق رسث ــوة م ــو النش ه".)4( أو ه ــ�ي ــاب أو غ ــن كت م

يحصــل مــن كالم المحبــوب.)5(

: مطبعــة ســف�ي - الريــاض،  ي ضــوء الكتــاب والســنة، ص 132، النــارسث
ح أســماء اللــه الحســ�ف �ف : د. ســعيد بــن عــىي بــن وهــف، رسث ي

1. القحطــا�ف

عالن، الرياض، عدد الأجزاء: 1.  توزيع مؤسسة الجري�ي للتوزيع والإ

. ي
، وصححه الزلبا�ف ف ف السجدت�ي مذي، كتاب الصالة عن الرسول، صى الله عليه وسلم، باب ما يقول ب�ي ف ال�ت 2. س�ف

3. عمر: د. أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعارصة، مادة ذوق، 1 / 830. 

ي اصطالحــات الفنــون، 2 / 
: ق 12 هـــ ( دســتور العلمــاء، جامــع العلــوم �ف ي بــن عبــد الرســول ) المتــو�ف ي عبــد النــ�ب

4. الأحمــد نكــري: القــا�ف

وت، الطبعــة الأول، 1421هـــ - 2000م، عــدد  : دار الكتــب العلميــة ، لبنــان - بــ�ي ي فحــص، النــارسث
90، عــرّب عباراتــه الفارســية: حســن هــا�ف

الأجــزاء: 4.

: بعــد 1158هـــ (، موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلوم،  ي ) المتــو�ف
ي محمــد حامــد الفــارو�ت

5. التهانــوي: محمــد بــن عــىي ابــن القــا�ف

جمــة الأجنبيــة: د. جــورج  1/ 834، تقديــم: د. رفيــق العجــم، تحقيــق: د. عــىي دحــروج، نقــل النــص إل العربيــة: د. عبــد اللــه الخالــدي، ال�ت

وت، الطبعــة الأول 1996م، عــدد الأجــزاء: 2. ون - بــ�ي : مكتبــة لبنــان نــارسث ، النــارسث ي
زينــا�ف
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ــة،  ــن الثالث ــذة وحــالوة، يحــس بهــا مــن عــرف أصــول الدي يمــان طعــم وذوق ول ولالإ  

ي الحديث 
فآمــن بربــه ونبّيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، وعمــل بمــا يمليــه عليــه دينــه، كمــا جــاء �ف

ــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم،  ــِه، َصــىَّ اللَّ َّــُه َســِمَع رَُســوَل اللَّ ــاِس بْــِن َعْبــِد الُمطَِّلــِب، أَن الصحيــح، َعــْن الَعبَّ

ــٍد رَُســوًل( )1(، والرضا  ْســاَلِم ِديًنــا، َوِبُمَحمَّ َ ِباللَّــِه َربًّــا، َوِبالإِ ي ِ
يَمــاِن، َمــْن رَ�ف يَُقــوُل: )َذاَق طَْعــَم الإِ

ســالم دينــاً، ول غــ�ي محمد،  : رضــا عــام، وهــو أل يتخــذ غــ�ي اللــه ربــاً، ول غــ�ي الإ ف عــى قســم�ي

صــى اللــه عليــه وســلم، رســولً، وهــذا الرضــا ل يخلــو عنه مســلم، بــل ل يصــح إســالمه إل به. 

ع، أو ســكون القلــب إل أحــكام الــرب.)2(   والرضــا الخــاص؛ هــو الرضــا عــن اللــه فيمــا قــىف ورسث

لــة مــن منــازل الســائرين إل اللــه، ودرجــة مــن  ف ي الســلوك الــذوق م�ف
        ولقــد عــّد الباحثــون �ف

درجــات العابديــن.)3(

ي اصطــالح البلغــاء والأدبــاء والشــعراء وأهــل فنــون اللغــة، عــى الحاســة 
    كمــا يطلــق الــذوق �ف

ي أثــر مــن آثــار الفكــر، 
ي يصــدر عنهــا انبســاط النفــس، أو  انضباطهــا لــدى النظــر �ف

المعنويــة الــ�ت

فيقــال: فــالن يتمتــع بــذوق ســليم، أو هــو حســن الــذوق للشــعر، فّهامــة لــه، خبــ�ي بنقــده، 

والمفتقــر إل الــذوق، مفتقــر إل الإحســاس بالقيــم الجماليــة.)4(

ي بالله ربا. 
يمان من ر�ف يمان، باب ذاق طعم الإ 1. صحيح مسلم، كتاب الإ

: أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر ) 578 - 656 هـــ ( المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، 1/ 211، حقــق وعلــق عليــه وقــدم  ي 2. القرطــ�ب

وت،  ، دمشــق - بــ�ي : دار ابــن كثــ�ي ي الديــن ديــب مســتو - أحمــد محمــد الســيد - يوســف عــىي بديــوي - محمــد إبراهيــم بــزال، النــارسث لــه: محــ�ي

وت، الطبعــة الأول 1417هـــ - 1996م، عــدد الأجــزاء: 7. دار الكلــم الطيــب، دمشــق - بــ�ي

: دار الكتــب العلميــة  : 481هـــ (، منــازل الســائرين، ص 99، النــارسث 3. انظــر: الهــروي: أبــو إســماعيل عبــد اللــه بــن محمــد الأنصــاري ) المتــو�ف

: 751هـــ ( مــدارج  ي بكــر بــن أيــوب شــمس الديــن ) المتــو�ف حــه: ابــن القيــم: محمــد بــن أ�ب وت 1408هـــ - 1988م، عــدد الأجــزاء: 1، ورسث - بــ�ي

ــة  -  ــب العربي : دار الكت ــارسث ــدادي، الن ــه البغ ــم بالل ــد المعتص ــق: محم ، 3 / 86، المحق ف ــتع�ي ــاك نس ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ف من ــ�ي ف ب ــالك�ي الس

وت، الطبعة الثالثة، 1416هـ - 1996م، عدد الأجزاء: 3.  ب�ي

4. عمر: د. أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعارصة، مادة ذوق، 1 / 830.
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   بني سالمة الذوق وسلبه: 

ــاب والســنة عــام  ي الكت
ــل إن اســتعماله �ف ــذوق اللســان، ب ــذوق غــ�ي متخصــص ب    لمــا كان ال

ــواس  ــس بالح ــا يح ــام فيم ــاس ع ــظ الإحس ، ولف ي
ــا�ف ــم والمن ــاس بالمالئ ي الإحس

ــتعمل �ف مس

ــه.  ــه ذوق ــلب من ــن س ه عم ف ــ�ي ــن تمي ــليم يمك ــذوق الس ــب ال ــإن صاح ــن)1( ف ــس وبالباط الخم

مــام الســيوطي، فــإن صاحــب الــذوق الســليم: "مزاجــه مســتقيم، طبعــه وزان،       وبحســب الإ

نســان، يتخــذ التواضــع ســنة، والعطــاء مــن غــ�ي منــة، والعفــو عنــد المقــدرة،  وفيــه أنــواع الإ

، ل ينهر الســائل، ول هو عما ل يعنيه  ، ول يتعاظم بأم�ي ة، ل يزدري الفقــ�ي والتغفــل عــن المعــ�ي

ســائل، كريــم طــروب، قليــل العيــوب، كثــ�ي المــزاح، جميــع خصائلــه مــالح، منادمتــه آلــف مــن 

 الــراح، صاحــب الأصحــاب، حبيــب الأحبــاب، ليس بكثيــف، مكمل الــذات، مليح الصفــات، ليس

بقتــات )2(، يواســيك ويســليك، ويتوجــع إليــك، ويعظــك، ويتحفــك بعلمــه ومالــه، ول يحوجــك 

ف الفراســة، ويواســيه بكياســة، رجــل همــام،  والســالم "..)3(  إل ســؤاله، ينظــر إل المضطــر بعــ�ي

     وأمــا مســلوب الــذوق، اللئيــم الأحمــق: "  فعقلــه ممــزق، وعينــاه تتبحلــق، يعيــط ويبقبــق، 

ة حمقــه يزملــق )4(، ولزوجتــه يطلــق، ل يهتــدي لصــواب، ول يتأمــل رد  ســاحله مزحلــق، مــن كــ�ث

جــواب، إن مدحتــه ازدراك، وإن تركتــه عــاداك وهجــاك، مــا لعلتــه دواء، والخــ�ي والــرسث عنــده 

: 763هـــ( الآداب  ي الحنبــىي ) المتــو�ف
1. ابــن مفلــح: أبــو عبــد اللــه شــمس الديــن محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج المقــدىسي الراميــ�ف

: عالــم الكتــب، عــدد الأجــزاء: 3. عيــة والمنــح المرعيــة، 1 / 141، النــارسث الرسث

فســاد أو النمــام. عمــر: د. أحمــد مختــار، معجــم اللغــة العربيــة المعــارصة، مــادة قتــت، 3 /  2. القتــات: مــن يبلــغ كالم النــاس عــى جهــة الإ
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: 911 هـــ ( ،صفــة صاحــب الــذوق الســليم ومســلوب الــذوق اللئيــم، ص 27،  ي بكــر ) المتــو�ف 3. الســيوطي: جــالل الديــن عبــد الرحمــن بــن أ�ب

: دار ابن حزم، الطبعة الثانية 1415هـ - 1994م، عدد الأجزاء: 1.  النارسث

، مــادة زملــق،  ف ــاب العــ�ي : 170هـــ ( كت ــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد البــ�ي ) المتــو�ف 4. الزُملــق: الخفيــف الطائــش. الفراهيــدي: أب

ــزاء: 8. ــدد الأج ــالل، ع ــة اله : دار ومكتب ــارسث ، الن ي
ــامرا�أ ــم الس ــي، د. إبراهي ــدي المخروم ــق:د. مه المحق
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ء الجديــد، يظــن  ي
ســواء، لــو فرشــت خــدك بــالأرض، ظــن أن ذلــك عليــك فــرض، إذا لبــس الــ�ث

ي نفســه غلطــان، ويظــن أنــه ســلطان، هيــولي )1( مطلــق، ســالبه كليــة، 
النــاس كلهــم لــه عبيــد، �ف

فهــو مــن البليــة  ". )2( 

وقــد عد الســيوطي صفــات صاحب الذوق الســليم وأضدادهــم من الملــوك، والأمراء،   

، والخطبــاء، والشــهود،  ف والأجنــاد، والأتــراك، وأبنــاء الأتــراك، والعلمــاء، والقضــاة، والموقعــ�ي

والطفيليــة،  والندمــاء،  والشــعراء،   ، الكــراىسي عــى  ف  والمتكلمــ�ي  ، ف والمؤذنــ�ي والكتــاب، 

ــم.)3( ه ــد، وغ�ي ــواري، والعبي ــاء، والج ــوام، والنس ــحاذين، والع والش

 ، ي ــ�ب ــا الن ــه، وتحــى به ي كتاب
ــا المــول ســبحانه �ف ــر به ي أم

ــ�ت ــت الأخــالق الحســنة ال     وإذا كان

ــالة  ــه الص ــه علي ــل إن ــا، ب ــة أعاله ــنة بممارس ــوة الحس ــار الأس ــلم، فص ــه وس ــه علي ــى الل ص

والســالم، عالهــا، فقــال تعــال: }َوِإنَّــَك َلَعــَى ُخُلــٍق َعِظيٍم{)القلــم: 4(، فــإن المســلم يســتطيع 

أن يكتســب الــذوق وحســن الخلــق مــن العقيــدة الســليمة، ودعــاء المــول، ومجاهــدة نفســه 

ي عواقــب ســوء 
تبــة عــى حســن الخلــق والتفكــر فيهــا، و�ف ي الآثــار الم�ت

ومحاســبتها، مــع النظــر �ف

، وعلــو الهمــة، والعــدل،  ي إصــالح النفــس، وبــدل ذلــك الصــ�ب
الخلــق، والحــذر مــن اليــأس �ف

النــاس،  عــن  ، والتغافــل  ي
، والتغــا�ف الوجــه، والتيســ�ي والشــجاعة، والحلــم، وطالقــة 

ــة،  ــيان الأذي ــباب، ونس ــن الس ــع ع ف ء، وال�ت ــ�ي ــتهانة بالم ، والس ف ــ�ي ــن الجاهل ــراض ع ع والإ

وتجنــب الغضــب، واحتســاب الأجــر عنــد اللــه، وتجنــب الجــدال، ومصاحبــة الأخيــار، ومراعــاة 

ــة.  ــة، والمجالس أدب المحادث
، مــادة هيــل،  ف ي البيــت يدخــل مــن الكــوة. الفراهيــدي: كتــاب العــ�ي

: الهيــول: الهيــاء المنبــث، أو هــو مــا تــراه مــن ضــوء الشــمس �ف 1. الهيــولي
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2. السيوطي، صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم، ص 29 - 30. 

3. انظر السيوطي، صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم، ص 31 - 72.
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ولقــد أدرك المســلمون الأوائــل مــن تلــك النصــوص والأســباب أعــى درجــات الــذوق،   

ي ســلوكاتهم وت�فاتهــم، حــ�ت بلــغ الأمــر بــأن قــال قائلهــم: " كل مــا 
فراعــوا الــذوق العــام �ف

يعجبــك، والبــس مــا يُعجــب النــاس". )1( وليــس المقصــود مــن ذلــك إرضــاء النــاس، أو تســويغ 

ــم.   ــن بعضه ــا يظ ــي، كم ــاق الجتماع النف

نســانية الكاملــة، وليســت هــي فطــرة مالئكيــة،  وســلوكات الــذوق تتفــق مــع الفطــرة الإ  

ــة)2(.  ــذة معين ــه ل ــيغ لنفس ــذوق ليس ــه ال ــدع صاحب ــاً ي ــاداً أخالقي ــة، ول حي ــوق الأخالقي أو ف

ــه  ــه، لقــد فات ــا يحــب! تالل ــل م ــا يكــره، لني ي فعــل م
خــص �ف ــن الجــوزي: "  أف لم�ت ــال اب     ق

ي عيــش، وتخبيط 
أضعــاف مــا حصــل. أقبــل عــى مــا أقولــه يــا ذا الــذوق! هــل وقــع لــك تعثــ�ي �ف

ي حــال، إل حــال مخالفتــه؟! " )3(
�ف

ع متفق مــع الذوق،  ي أمــر بها الــرسث
وعنــد اســتعراض الأخــالق تجــد أن الحســن منهــا ال�ت  

ي الــذوق، أو يشــعر بقلة الأدب يشــمل الأخالق الســيئة، فمنها ما يتعلــق بالمجالس، 
وكل مــا ينــا�ف

ي الطرقــات دون أداء حقهــا، ورفــع الِرجــل 
كالدخــول والخــروج دون إذن أو ســالم، والجلــوس �ف

ــة،  ــاؤب، والقهقه ــط، والتث ــؤ، والتمخ ــذوق، كالتجش ي ال
ــا�ف ــا ين ــام بم ــم، والقي ــه المتكل ي وج

�ف

ي عمــر بــن العــالء إمــام العربيــة وأحــد القــراء الســبعة، المتــو�ف ســنة 154 هـــ ، وقــد روي أنــه نظــر إل بعــض أصحابــه وعليــه  1. مــن كالم أ�ب

ي كل مــا تشــتهي والبــس مــا يشــتهي النــاس  حــ�ت نظــم بعــض الشــعراء القدامــى: أمــا الطعــام فــكل لنفســك مــا 
رة، فقــال: » يــا بــ�ف ثيــاب مشــهَّ

اجــم  اث وال�ت ي الــ�ت
: 1419هـــ ( صفحــات �ف اشــتهت  .. والبــس ثيابــك مــا اشــتهاه النــاس. انظــر: الطناحــي: محمــود محمــد أبــو أروى ) المتــو�ف

وت، الطبعــة  ســالمية - بــ�ي : دار البشــائر الإ واللغــة والأدب، 2 / 409، جمعهــا ورتبهــا محمــد محمــود الطناحــي ومحمــد نــارص العجمــي، النــارسث

: 1031هـ ( الكشــكول 2 /  ي بهــاء الديــن ) المتــو�ف
ي الهمــذا�ف

ف الحــار�ث : محمــد بــن حســ�ي الأول، ســنة النــرسث 1422هـــ، عــدد الأجــزاء: 2، والعامــىي

وت - لبنــان، الطبعــة الأول 1418هـــ 1998م، عــدد الأجــزاء: 2. : دار الكتــب العلميــة، بــ�ي 299، المحقــق: محمــد عبــد الكريــم النمــري، النــارسث

ة 1418هـ  : مؤسســة الرســالة، الطبعة: العــارسث ي القــرآن، ص 595، النــارسث
: 1377هـــ ( دســتور الأخــالق �ف 2. دراز: محمــد بــن عبــد اللــه ) المتــو�ف

- 1998م، عدد الأجزاء:1. 

: 597 هـــ ( صيــد الخاطــر، ص 209، بعنايــة: حســن  3. ابــن الجــوزي: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــىي بــن محمــد ) المتــو�ف

: دار القلم - دمشق، الطبعة: الأول 1425هـ 2004م.  المساحي سويدان، النارسث
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)1(. ف ــ�ي ــة، والتدخ ــة، والنميم ــرات، كالغيب ــة المنك ــس، ومزاول ــل المجل ــة أه ــي، ومداهن  والتناج

ي وجوههم، 
فهــل من الــذوق والأدب والدين أن يزعج المدخن النــاس بتدخينه، ونفخه �ف  

)2(. ف راً مــن تلويث الماء، فــكان الأحرى به تــرك التدخ�ي  وتلويــث هوائهــم؟ وتلويث الهواء أشــد رصف

ل إل  ف ــ�ف ــطح الم ــى س ــن ع ــا؟! أو م ــارج أماكنه ــة خ ــاء القمام ــذوق إلق ــن ال ــل م وه  

العــام؟! الشــارع 

ي الشــوارع حــ�ت ســاعة متأخــرة مــن الليــل؟ وهل مــن الذوق 
    وهــل مــن الــذوق ســهر الشــباب �ف

ــاحات؟  ــاجد و الس ي المس
ــوات �ف ــع الأص ــن، ورف ــباب، واللع ــتم، والس ــاظ الش ــتعمال ألف  اس

اء الســلع؟ أو  ول لــرسث ف وهــل مــن الــذوق إغــالق الشــوارع وطريــق النــاس، بحجــة الــ�ف  

الصــالة؟ إل  ول  ف الــ�ف أو  النــاس؟  مــع  التحــدث 

ف  ، وإزعــاج المواطنــ�ي ف ي الشــوارع، وترويــع الآمنــ�ي
وهــل مــن الــذوق إطــالق الرصــاص �ف  

؟  ف المســن�ي وبخاصــة 

ف والزهيــد،  ف الجيــد والــرديء، والثمــ�ي ي النــاس بــ�ي ولالأســف عنــد فســاد الــذوق يســوِّ  

الشــاعر:  قــال  حــ�ت  والرخيــص،  والنفيــس 

ب بالِت�ب ُ وعند فساد الذوق                    يستوي ال�ت

ــذوق، والســطحية، والتفاهــة، ســبباً  ــل إن بعــض شــعراء الفكاهــة جعــل فســاد ال ب  

الفكاهــة.)3( ي 
�ف والكتابــة  الفضيلــة،  ك  لــ�ت

: دار ابن خزيمة، الطبعة الثانية، عدد الأجزاء: 1. 1. الحمد: محمد بن إبراهيم بن أحمد، سوء الخلق ص 53، النارسث

ــرسث  ــي للن : دار الصميع ــارسث ــع، 1 /406، الن ــرد والمجتم ــالح الف ص ــالمية لإ س ــات الإ ــائل التوجيه ــة رس ــل، مجموع ــن جمي ــد ب ــو: محم 2. زين

ــزاء: 3. ــدد الأج ــعة 1417هـــ - 1997م، ع ــة: التاس ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــاض - المملك ــع، الري والتوزي

ي الحمد، موسوعة الرقائق والأدب ص 83، 252، المكتبة الشاملة، عدد الأجزاء: 1. : جارس بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أ�ب ي
3. الحمدا�ف

اك ا ه�ف م�ف ه�ف ظواهر... بين الذوق وجبر الخواطر
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ف برســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، ذي الــذوق        ويبقــى أصحــاب الــذوق الرفيــع متأســ�ي

ــْن  ــدٌّ ِم ــا بُ ــا َلَن ــِه؛ َم ــوَل الل ــا رَُس ــوا: يَ ــاِت، َقاُل ي الطُُّرَق ِ
ــوَس �ف ــْم َواْلُجُل ــل: )ِإيَّاُك ، القائ ــالي الع

ُث ِفيَهــا، َقــاَل رَُســوُل اللــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: َفــِإَذا أَبَْيُتــْم ِإلَّ اْلَمْجِلــَس  َمَجاِلِســَنا، نََتَحــدَّ

ــاَلِم  ــفُّ اْلأََذى، َورَدُّ السَّ ، َوَك ــَ�ِ ــضُّ اْلَب ــاَل: َغ ــُه؟، َق ــا َحقُّ ــوا: َوَم ــُه، َقاُل ــَق َحقَّ ــوا الطَِّري َفأَْعطُ

ــوس  ــب الجل ــو إل تجن ــث يدع ــإذا كان الحدي ( ، ف
1

ــِر ()* ــِن اْلُمْنَك ــُي َع ْه ــُروِف، َوالنَّ ــُر ِباْلَمْع َواْلأَْم

ي الطرقــات، فمــا الموقــف ممــن يضيــق عــى النــاس طريقهــم، ويعتــدي عــى حــق المشــاة 
�ف

ــق.  ــن والطري والماري

ــب نفوســهم،  ــذوق، يجــ�ب خواطرهــم، ويطي ــق وال ــاس بحســن الخل       إن التــ�ف مــع الن

ر، واللــه المســتعان. وإن تــرك الــذوق يكــرس خواطرهــم، ويعــود عــى صاحبــه بالنــدم والــ�ف

ي الطرقات وإعطاء الطريق حقه.
* صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس �ف
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ي اللــه عنهمــا، قولــه: "ثالثــة مــن لــم تكــن 
مّمــا ينســب إل حــ�ب الأّمــة ابــن عّبــاس، ر�ف  

ــم  ــه، وِحل ء مــن علمــه: تقــوى تحجــزه عــن معــا�ي الل ي
ــّد بــ�ث ــه واحــدة منهــّن؛ فــال يعت في

)
1

ــاس".)* ي الن
ــه �ف ــش ب ــٌق يعي ــفيه، وُخُل ــه الس ــّف ب يك

ــلون،  ّ يفش ــىي ــان العم ي المتح
ــم �ف ــن، ولكّنه ــوس الدي ــون لب ــن يلبس ــم م ون ه ــ�ي كث  

ومــن الســهل أن تقــول، وتنظـّـر، وتعــظ، ولكــّن العمــل يصــّدق ذلــك أو يكّذبــه، ويصــدق فيهــم 

:ّ ــلولي ــام الس ــن هّم ــه ب ــد الل ــاعر عب ــول الش ق

إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا                  ولكّن حسن القول خالفه الفعل

واليــوم كثــ�ي مّمــن يدرســون الّديــن يّتخذونــه وســيلة للحصــول عــى الوظيفــة، وفتــح   

. ف  بــاب مــن أبــواب الرتــزاق، وإذا نظــرت إليهــم لــم تلَف فيهــم ســمت العلمــاء، وهيبــة الّرباني�ي

ــو واحــدة  ــر -ول ــة أشــياء ينبغــي أن تظه ــا ثالث ــع لن ــه، يض ــه عن ي الل
ــاس، ر�ف ــن عّب اب  

منهــّن- عــى صاحــب العلــم؛ كي يعتــّد بعلمــه، فكيــف بمــن وّفقــه اللــه، فجمــع هــذه الثالثــة؟!

وأّول هــذه الأشــياء "تقــوى تحجــزه عــن معــا�ي اللــه"، وهــذه ثمــرة ينبغــي أن تظهــر   

ــم-  ــاً، والناس-بطبعه ف محرّم ــ�ت ــاً، ل يق ــاً ورع ــم تقّي ــون العال ــي أن يك ــاء، فينبغ ــى العلم ع

* مكارم الأخالق، الخرائطي:33/10 .

فال يعتّد بيشء من علمه

أ. كامل بواطنة

مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية

وزارة الرتبية والتعليم

اك ا ه�ف م�ف ه�ف
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ــوا  ب ــاً، رصف ــوى وورع ــده تق ــدوا عن ــم يج ــإن ل ــلوكه، ف ــون س ــم، يراقب ــة بالعال ــم معّلق عيونه

ي أنفســهم: 
ــوا �ف ي آذانهــم كّلمــا وعظهــم، وقال

ــط، ووضعــوا أصابعهــم �ف بعلمــه عــرض الحائ

ــا بالتقــوى ولــم  "طبيــب يــداوي النــاس وهــو عليــل"، يعظنــا وأول بــه أن يعــظ نفســه، يأمرن

يتحــّل بهــا!! ولقــد رأينــا علمــاء كانــوا مــلء الّســمع والبــ�، فظهــر منهــم مــا يخالــف التقــوى، 

ء مــن أخبارهــم. ي
فــازوّر النــاس عنهــم، وأصبحــوا ل يطيقــون ســماع أصواتهــم، أو ســماع ىسث

ي أحوالهــم، ويراقبــون 
وبنــاء عــى هــذا ينبغــي أن يعلــم العلمــاء أّن النــاس ينظــرون �ف  

ي تقواهــم، فــإن رأوهــم عــى الّتقــى أخــذوا أقوالهــم بارتيــاح، وطّبقوهــا 
أفعالهــم، وينظــرون �ف

ف مــا يقولــون ومــا يفعلــون أعرضــوا عنهــم، بــل قــد يكــون  ي حياتهــم، وإن وجــدوا تنافــراً بــ�ي
�ف

ي 
اً �ف هــؤلء العلمــاء فتنــة، يفتنــون النــاس عــن دينهــم، ولقــد قــال أحدهــم لمــن يتحــّدث كثــ�ي

ي ســلوكك وأخالقــك ومعامالتــك، 
ي أرى الديــن �ف

اً عــن الديــن، ولكــن دعــ�ف ي كثــ�ي
الديــن: ل تحّدثــ�ف

تك  ي مــدى تغيــ�ي القــرآن والحديــث لســ�ي
ي كــم تحفــظ مــن القــرآن والحديــث، بــل أر�ف

�ف ل تخــ�ب

ي أيــن وصــل القــرآن فيــك. 
ي تــالوة القــرآن، ولكــّن أر�ف

وممشــاك، ل تقــل أيــن وصلــت �ف

ون هــم الذيــن يتكّلمــون كالبحــر، أّمــا حياتهم فشــبيهة  ان:" كثــ�ي ان خليــل جــ�ب ومــن أقــوال جــ�ب

)
1

بالمستنقعات)*

ــوى،  ــم التق ــوا فيه ــن لمس ــاء الذي ــول العلم ــوا ح ــاس التّف ف أّن الن ــ�ي ــى يق ي ع
ــ�ف إنّ  

ي الوقــت نفســه، أعرضــوا عــن العلمــاء الذيــن 
ووجدوهــم مّمــن يقولــون ويفعلــون، ولكّنهــم �ف

تناقــض أفعالهــم أقوالهــم، وقــد تســمع النــاس يقولــون عندمــا يذكــر اســم بعــض العلمــاء:         

وا قــول واحــد مــن هــؤلء لّمــا  (، وربّمــا اســتح�ف ف )النــّص نــّص علمــاء، والفعــل فعــل شــياط�ي

عــّي وبنتــك ســافرة؟! فأجــاب: )مقصوفــة  ســئل: لمــاذا تطلــب مّنــا أن نُْلِبــَس بناتنــا اللبــاس الرسث

ــا!!(. ــق له ــة لب الّرقب

* العواصف، ص:122 .
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ي العلــم، وثغــرة 
ي صاحبــه ل يعتــّد بــه، وإن كان بحــراً �ف

  والعلــم الــذي ل يظهــر أثــره �ف

ــم. ــاس وعقوله ــون الن ــن عي ــقوطه م ي س
ــبباً �ف ــون س ــد تك ــم، ق ــلوك عال ي س

ــدة �ف ــة واح بّين

لقــد مقــت اللــه ســبحانه أولئــك الذيــن يقولــون مــا ل يفعلــون، بعدمــا أنكــر صنيعهــم   

ف مــن ســورة الصــّف: }يَاأَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ِلــَم تَُقوُلــوَن َمــا  ف متتابعتــ�ي ي آيتــ�ي
ووبّخهــم، فقــال �ف

ــّف:2 - 3(. ــا ل تَْفَعُلوَن{)الص ــوا َم ــِه أَْن تَُقوُل ــَد اللَّ ــا ِعْن َ َمْقًت ُ ــ�ب ــوَن* َك َل تَْفَعُل

ي الــذي يجعــل العالــم يُعتــّد بعلمــه "ِحلــم يكــّف بــه الســفيه"، والحلــم 
ء الثــا�ف ي

والــ�ث  

ي لغــة العــرب تــأنٍّ وســكون عنــد غضــب أو مكــروه، مــع قــدرة وقــّوة، ومــن أهــّم مــا يمكــن أن 
�ف

يّتصــف بــه العالــم الحلــم، والعلمــاء ورثــة الأنبيــاء، والأنبيــاء كانــوا حلمــاء، فإبراهيــم، عليــه 

اٌه ُمِنيــٌب{ )هــود:75 (، وإســماعيل،  الســالم، كان أّواهــاً حليمــاً، قــال تعــال: }ِإنَّ ِإبَْراِهيــَم َلَحِليــٌم أَوَّ

َــاُه ِبُغــاَلٍم َحِليٍم{)الصاّفــات:101(،  ْن َّ عليــه الســالم، وصفــه القــرآن الكريــم بأنّــه غــالم حليم}َفَبرسث

اً مــن الســفهاء،  ّ افتقــد إل هــذه الصفــة؛ ذلــك أن طريــق الدعــوة يصــادف كثــ�ي ي ومــا مــن نــ�ب

ول بــّد أن يقابــل ســفههم بالحلــم، وليــس بالفظاظــة وغلظــة القلــب، ونبّينــا، صــّى اللــه عليــه 

ــران:159(،  ــَك{)آل عم ــْن َحْوِل ــوا ِم ــِب َلنَْفضُّ ــَظ اْلَقْل ــا َغِلي ــَت َفظًّ ــْو ُكْن ــه: }َوَل ــه في ــال الل ــّلم، ق وس

ي كثــ�ي مــن الأحيــان يجلــب القلــوب النافــرة أكــ�ث مّمــا تثمــره الفظاظــة والغلظــة، قــد 
والحلــم �ف

، ولكــّن الحلــم عاقبتــه عنــد  ف تكــون الفظاظــة والغلظــة ســبيالً لــردع بعــض المعانديــن المجرمــ�ي

كثــ�ي مــن النــاس طّيبــة، والنــاس اليــوم تراهــم إذا ذكــر بعــض العلمــاء ذّكــروك بموقــف لهــم 

غضبــوا فيــه، وخرجــوا فيــه عــن المألــوف، ونــدت منهــم كلمــات ينبغــي أل تخــرج.

ــة؛  ــون برسع ــن يغضب ــاء الذي ــض العلم ــتفّزون بع ــد، يس ــن قص ــاء، ع ــض الخبث بع  

ي الفضائّيــات، 
ي مجتمعاتهــم، وينّفــروا الّنــاس مــن مجالســتهم، وهــذا نالحظــه �ف

ليســقطوهم �ف

ــة،  ــم طّيب ــة الحل ــوا، وعاقب ــك فيتحّلم ــوا إل ذل ــاء أن يتنّبه ــى العلم ــم، وع ــس العل ي مجال
و�ف

ــاً. ــاً صّم ــاً، وآذان ــاً عمي ــاً، وأعين ــاً غلف ــه قلوب ــم بحلم ــح العال ــم فت فك

اك ا ه�ف م�ف ه�ف ظواهر... بين الذوق وجبر الخواطر
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ّ يقبــل علمــه" ُخُلــٌق يعيــش بــه 
ي العالــم، حــ�ت

ء الثالــث الــذي ينبغــي أن يكــون �ف ي
والــ�ث  

ي النــاس"، والمــرء ل يكفيــك منــه تديُّنــه، بــل ل بــّد أن يكــون صاحــب خلــق ســاٍم رفيــع، وقــد 
�ف

ــُه  ــْوَن ُخُلَق ــْن تَرَْض ــْم َم ي الحديــث، عــن رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )ِإَذا أَتَاُك
جــاء �ف

(، فصاحــب الخلــق الــذي 
1

ي اْلأَرِْض َوَفَســاٌد َعِريــٌض( )* ِ
ــٌة �ف ــْن ِفْتَن ــوا تَُك ُجــوُه، ِإلَّ تَْفَعُل ــُه َفَزوِّ َوِديَن

يمــان يســتحّق أن يــزّوج، ويســتحّق أن يكــون عالمــاً، ودائــرة الأخــالق واســعة،  يجمــع معــه الإ

ــر  ــن افتق ــالق، وم ــة وأخ يع ــدة ورسث ــا عقي ي أّن دينن
ــب �ف ــل، ول ري ــق نبي ــمل كّل خل ــداح لتش تن

ّ، صــّى اللــه  ي إل الخلــق، فقــد هــدم ركنــاً ركينــاً مــن مقاصــد ديننــا، ولقــد رأينــا أّن خلــق النــ�ب

ي أصحابــه، وقــد شــهد لــه بذلــك ربّــه، قــال تعــال: }َوِإنَّــَك 
عليــه وســّلم، كان لــه بالــغ الأثــر �ف

َلَعــَى ُخُلــٍق َعِظيٍم{)القلــم:4(، ولقــد كان هــذا الخلــق العظيــم مــن أســباب محّبــة الصحابــة لــه، 

ــل  ــّي الهائ ــّور العلم ــذا، والتط ــوا ه ــب أن يتمّثل ــاء يج ــهم، والعلم ــى أنفس ــاه ع ــم إيّ وإيثاره

جعــل مــن الســهل عــى النــاس أن يرصــدوا العالــم بالصــورة والصــوت، فليحــذر العلمــاء مــن 

ي ُخُلِقهــم مــن شــأنه أن يســقط هيبتهــم، ويــزري علمهــم، ويجعــل النــاس ين�فــون عــن 
ثلــم �ف

الســتماع إليهــم، والأخــذ منهــم.

فعــى مــن ينســب نفســه إل العلمــاء أن ينظــر إل هــذه الأشــياء فيــه، فــإذا وجدهــا   

ي 
حافــظ عليهــا وعّززهــا، وإذا وجــد غــ�ي ذلــك، فليســع إل تقويــم نفســه وتهذيبهــا، فــال خــ�ي �ف

ي عالــم تظهــر 
ي عالــم عنــده خّفــة وطيــش، ول خــ�ي �ف

عالــم يجــرؤ عــى محــارم اللــه، ول خــ�ي �ف

ــالق. ــاوئ الأخ ــه مس علي

ي .
َْكَفاِء، وحسنه الألبا�ف ف ابن ماجة، كتاب النكاح، بَاُب الأ * س�ف
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املقدمة : 

نســان، وعلمــه البيــان، والصــالة والســالم  الحمــد للــه الــذي عّلــم القــرآن، وخلــق الإ  

ــاس الخــ�ي والحــب والتســامح، ســيدنا  ــة ورحمــة، معلــم الن ، هداي ف عــى المبعــوث للعالمــ�ي

َّ بســنته إل يــوم الديــن. ف محمــد، قائدنــا، وحبيبنــا، وقدوتنــا، وعــى آلــه وصحبــه، ومــن اســ�ت

ــة ذات  ــي مدين ة، فه ــ�ي ــس كث ــة، بمقايي ــتثناء العالمي ــدن الس ــدى م ــطنبول إح   إس

ــ�ي  ــد الفرن ــل القائ ــا جع ــذا م ــد، وه ــي عتي ــل تاريخ ــة، وثق ــة جغرافي ــة، ومنع ــة ديني قداس

نابليــون بونابــرت، يقــول عنهــا: )لــو كان العالــم كلــه دولــة واحــدة لكانــت إســطنبول عاصمــة 

(، كذلــك مــا زال الأوروبيــون يؤرخــون بســقوط القســطنطينية لبــدء نهضتهــم، 
1

هــذه الدولــة()*

ــك. ي ذل
ــا �ف ــك له ي ــية رسث ــورة الفرنس والث

ي وانبهاري بهــذه المدينة  كيــا خاصــة مدينة إســطنبول أكــ�ث من مرة، وإعجــا�ب ي ل�ت
إن زيــار�ت  

، وتاريخهــا، وأهميتهــا، وقصــة  ي
ي إل أن أكتــب عنهــا مــن حيــث موقعهــا الجغــرا�ف

ة، دفعــ�ف الكبــ�ي

ي عيــون الشــعراء العــرب، آمــالً مــن التمكــن لحقــاً الحديــث 
الفتــح ســنة 1453م، وإســطنبول �ف

ــطنبول. ي إس
ة �ف ف ــ�ي ــة المتم ــازات الحديث نج ــة، والإ ــة، والأثري ــع التاريخي ــن والمواق ــن الأماك  ع

.ar.wikipedia.org/wiki  ويكيبديا، اسطنبول *

مدينــة إســطنبول تاريــخ وحضارة 

وعراقة

أ. يوسف عدوي

جامعة بيت لحم - كلية الرتبية

اك ا ه�ف م�ف ه�ف
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موقع املدينة الجغرايف ومساحتها:

كية        إســطنبول مينــاء تركيــا الرئيــس،  محوطــة بالمــاء مــن الأطــراف جميعهــا، وأك�ب المــدن ال�ت

وأشــهرها، تقــع عــى مضيــق البوســفور مــن الغــرب، وهــي العاصمــة التاريخيــة، والحضاريــة 

ــا الخارجيــة، وتبلــغ مســاحتها )7500(كــم2، أي تســاوي  كيــا، وتســتأثر بمعظــم تجــارة تركي ل�ت

ي كل عــام 
تقريبــاً مســاحة الضفــة الغربيــة، ويبلــغ طولهــا 150كــم، وعرضهــا 50كــم، يزورهــا �ف

ي العالــم مــن حيــث 
كيــة، وســابع أكــ�ب مدينــة �ف ف زائــر، وتعــد أكــ�ب المــدن ال�ت أكــ�ث مــن 4 ماليــ�ي

عــدد الســكان، البالــغ حــوالي 20 مليــون نســمة،  وتقســم إل 39 منطقــة أساســية ومقاطعــة .

ي )28( درجــة 
      تقــع إســطنبول عــى الخــط الطــولي )48( درجــة شــمالً، وعــى الخــط العــر�ف

ف )آســيا وأوروبــا(، وتعــد  ي قارتــ�ي
ي أنشــئت �ف

ي العالــم الــ�ت
قــاً؛ لهــذا تعــد المدينــة الوحيــدة �ف رسث

ق والغــرب( وملتقــى المدنيــات وفيهــا مســلمون ومســيحيون،  إســطنبول، ملتقــى القارات)الــرسث

ــا  ف بنيت ــ�ي ــا المدينت ــة، وكلت ــة، والأثري ــة، والتاريخي ــي: الثقافي ــ�ت النواح ــن ش ــا م ــبه روم وتش

ــة،  نطي ف ــة، والب�ي ــا: الروماني ــدة، أهمه ــارات ودوٍل ع ي حض
ــ�ت ــا عاصم ــالل، وكانت ــبعة ت ــى س ع

ي )1(وأشــياء أخــرى  ف بالبوســفور، والقــرن الذهــ�ب والالتينيــة، وآخرهــا الدولــة العثمانيــة، وتتمــ�ي

ي هــذا.
ف مقالنــا البحــ�ث ي مــ�ت

ة، ســنتطرق إليهــا �ف كثــ�ي

اسم إسطنبول وموقعها:

ف  ي قســطنط�ي
اطــور الرومــا�ف م�ب   كانــت تعــرف إســطنبول باســم القســطنطينية تيمنــاً بالإ

، وتــم تغيــ�ي اســمها رســمياً إل إســطنبول عــام )1930( واســم إســطنبول ليــس تركيــا،  الكبــ�ي

: إل المدينــة،  أو نحــو المدينــة )2(. وهــي مدينــة  ي
ي الأصــل مــن اللغــة الروميــة، ويعــ�ف

وهــو �ف

نطــة قديمــاً، اتخذهــا  ف ى، أطلــق عليهــا العثمانيــون اســم الأســتانة،  وكان اســمها ب�ي تاريخيــة كــ�ب

1- إسطنبول، آرديان، 2010م، 3 –4 .

، 2016م، ص11 . 2- الفتح 1453م، فريدون أمجن، ترجمة عبد القادر الىي
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ــث  ــطنطينية)1(، حي ــماها القس ــنة 330م، وس ــة س قي ــة الرسث اطوري م�ب ــة الإ ف عاصم ــطنط�ي قس

اطوريــة  م�ب اطــور، ومركــز البطريركيــة المســكونية منــذ )450(م، وعاصمــة الإ م�ب كانــت مقــر الإ

ــن )1204 - 1261م( )2(. ــة م الالتيني

ي عهــد الجمهوريــة إل أنقــرة، 
ي هــو ســبب نقــل العاصمــة �ف

وموقــع إســطنبول الجغــرا�ف  

ي يمكــن الدفــاع عنهــا بســهولة، عى خــالف مدينة 
ي هضبــة الأناضــول المحصنــة، الــ�ت

ي تقــع �ف
الــ�ت

كيــا، وهــي:  روســيا، واليونــان، وبلغاريــا.  إســطنبول المحوطــة ببحــار لــدول معاديــة تاريخيــاً ل�ت

تاريخ اسطنبول وأهميتها:

ف دولة كلكــدون، وكذلك  ي ســنة 680ق.م، أنشــأ المجريــون الذيــن هربــوا مــن الدوريــ�ي
�ف  

ي ســنة 660ق.م المنطقة الســكنية 
اس �ف ف ، وعــى رأســهم ملكهم بــ�ي ف أنشــأت مســتعمرة المجريــ�ي

ي الضفــة الآســيوية، وهــذه المنطقــة 
ي الضفــة الأوروبيــة، مقابــل المنطقــة الســكنية �ف

الأول �ف

ي ســنة 513ق.م اســتول الفــرس عــى المدينــة، واســتول عليهــا 
تســمى اليــوم )رساي برنــو(، و�ف

ــن  ــون الذي ــة الغلطي ــكن المدين ــنة 405ق.م، وس ــبارطيون س س ــنة 407ق.م، والإ ــان س اليون

ــبب  ــة؛  بس ي المدين
ــن �ف ــتقر الأم ــنة 227ق.م، واس ــيوية س ــة الآس ــا الضف ــن أوروب ــوا م قدم

ي ســنة 196م ألحــق ملــك رومــا ســبتيموس المدينــة 
، و�ف ف الصلــح الــذي انعقــد مــع الأوروبيــ�ي

ي 
وع إعمــاري ضخــم �ف ــ�ي بمــرسث ف الكب ــك كونســتانت�ي ــدأ المل ي ســنة 330م ب

ــا، و�ف ي روم
إل أرا�ف

المدينــة، وأعلنهــا عاصمــة رومــا، وأنشــأ ســوراً محكمــاً حولهــا، واعتنــق الن�انيــة بتأثــ�ي أمــه، 

ــة ســنة 319م. ت الن�انيــة فيهــا، وأصبحــت الديــن الرســمي للدول وبعدهــا انتــرسث

ف  ــ�ي ــنوات )666 - 770م( محاول ف س ــ�ي ــرات، ب ي م
ــا�ف ــطنطينية ثم ــرب القس ــارص الع ح  

ف الكاثوليــك والأرثوذوكــس،  الســيطرة عليهــا، ومــن جانــب آخــر؛ ازدادت الختالفــات الدينيــة بــ�ي

عالم، قسم الأعالم، ص43 . ي اللغة والإ
1- المنجد �ف

عالم، مرجع سابق، ص439 . ي اللغة والإ
2- المنجد �ف

اكمدينة إسطنبول تاريخ وحضارة وعراقة ا ه�ف م�ف ه�ف
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ي 
ــة �ف ــار المدين ــون بحص ــدأ العثماني ــنة 1054م، وب ــتان س ــمت الكنيس ــك، انقس ــر ذل ــى إث وع

ي 
يــد الأول ســنة 1390م، ومــراد الثــا�ف ف ، وبعــد المحاولــة الفاشــلة ل�ي أواخــر القــرن الرابــع عــرسث

ــيتم  ــنة 1453م، وس ي س
ــا�ف ــد الث ــلطان محم ــد الس ــى ي ــا ع ــه فتحه ــض الل ــنة 1422م قي س

الحديــث عــن هــذا الفتــح بشــكل مفصــل لحقــاً، وبعــد الفتــح صــارت إســطنبول عاصمــة ثالثــة 

ف  للدولــة العثمانيــة بعــد بورصــة وأدرنــة، ثــم بعــد فتــح مــ� وانتقــال الخالفــة إل العثمانيــ�ي

 ، ســالمي، وابتــداء مــن القــرن الخامــس عــرسث ســنة 1517م، صــارت المدينــة مركــزاً للعالــم الإ

ــل  ــة بأجم ــت المدين ، أحيط ــرسث ــابع ع ــرن الس ــر الق ي أواخ
ي �ف

ــا�ف ــدم العثم ة التق ــ�ت ــة ف إل نهاي

ى، وبعد  ي المدينة خســائر كــ�ب
الجوامــع، والكليــات، والقصــور، ولكــن الــزلزل والحرائق ســببت �ف

ي الدولــة العثمانيــة انتقلــت المعماريــة العثمانيــة مــن نمطها الكالســيكي إل 
محــاولت التغريــب �ف

ي ســنة 
ــة �ف ــة الأول احتلــت قــوات التحالــف المدين ــاء الحــرب العالمي ي أثن

النمــط الحديــث. و�ف

ــهر  ي ش
ــة �ف ــت الجمهوري ــلطنة، وأعلن ــة والس ــت الخالف ــتقالل ألغي ــرب الس ــد ح 1919م،  وبع

)
1

ــدة.)* ــا الجدي ــن الأول مــن العــام 1923م، وصــارت انقــرة عاصمــة تركي ي ترسث

ــوا  ــن حاول ــح مم ــم ينج ــات، ول ــد والتقلب ــن المج ــالت م ــطنطينية ح ــهدت القس ش  

حصارهــا إل ثالثــة: جيــش الصليبيــة الرابعــة ســنة )1204م( وميخائيــل الثامــن ســنة )1261م( 

ي العصــور الوســطى، 
ي أوروبــا �ف

ي ســنة )1453م(، وكانــت أكــ�ب مدينــة �ف
والســلطان محمــد الثــا�ف

ــراج،  ــة، والأب ــاب المذهب ة مــن القصــور الفخمــة، والقب ــ�ي وقلعــة منيعــة تضــم مجموعــة كب

ي أزهــى عصورهــا التاريخيــة- مليــون نســمة،  وكان فيهــا 
ي القــرن العــارسث -�ف

وبلــغ عــدد ســكانها �ف

ي يــد الأتــراك 
ف وقعــت �ف ثــروة ل يــكاد يتصورهــا العقــل، مــن الكنــوز الفنيــة، والأدبيــة، وحــ�ي

، وأصبحــت مركــزاً  ف ي ظــل الســالط�ي
كانــت مدينــة مهجــورة تقريبــاً، ولكنهــا رسعــان مــا ازدهــرت �ف

* إسطنبول، مرجع سابق، 5 – 10 .
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ــنة  ــن س ــة الأول م ــرب العالمي ي الح
ــاء �ف ــا الحلف ــا، واحتله ي أوروب

ــاً �ف ــاً عظيم ــياً وتجاري  سياس

)
1

كيا.)* ي سنة 1923م، حلت أنقرة محلها عاصمة  ل�ت
)1918 - 1923م( و�ف

 فتح املدينة سنة 1453م:

كي فريــدون أمجــن، بتأليــف كتــاب رائــع وضخــم، يتكــون مــن )420( 
قــام الباحــث الــ�ت  

، بعنــوان )الفتــح 1453 فتــح إســطنبول وعالمــات الســاعة(، وبعــد  صفحــة مــن القطــع الكبــ�ي

ــة : ــور الآتي ــت بالأم ــة، خرج ــة عميق ــراءة تحليلي ــاب ق ــذا الكت ي له
ــراء�ت ق

ــة  ي تجرب
ــالث قــارات، �ف ــدة عــى ث ــة، ممت اطوري م�ب ــزاً لعــرش الإ ــب إســطنبول مرك  1 - عــدَّ الكات

ــان واللغــات والأمــم. ــف الأدي ك لمختل عيــش مشــ�ت

ف العرب،  ســالمي تحــت تأث�ي الجغرافيــ�ي ي العالــم الإ
 2 - اتخــذت القســطنطينية صــورة مختلفــة �ف

وظهــر هــذا التقليــد بتنظيــم الحمــالت العســكرية إل القســطنطينية، وفــق نهــج الرســول، صى 

اللــه عليــه وســلم، فنظــم الأمويــون ثــالث حمــالت )660م- 674م- 717م( والعباســيون حملة 

ســنة )781 - 782م( وتركــت مشــاركة الصحابــة بحصــار إســطنبول الأول بشــكل خــاص بقيــادة 

ات الالحقــة، واكتســبت أمــم عــدة خصوصيــة  ي الفــ�ت
ي ســفيان آثــاراً لــم تمــح �ف معاويــة بــن أ�ب

ــيدنا  ــتضاف س ــذي اس ــاري ال ــوب الأنص ي أي ــاركة أ�ب ــالت، مش ــاركة بالحم ــدة المش ــكيل قاع تش

ي بيتــه عنــد هجرتــه إل المدينــة، ومرضــه أمــام الأســوار، 
محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، �ف

ــالط( داخــل الأســوار، وهــو الحــي  ي حــي )ب
ــه �ف ا ابني ــ�ب ه وق ــث يوجــد قــ�ب ــاك، حي ــه هن ووفات

ــنة 1955م. ــول س ي أيل
ــون �ف ــه القومي ــل أن يهاجم ( قب ــفرديم)الأندل�ي ــود الس ــي ليه  التاريخ

ي أدرنــة هــو بنــاء حصــن 
ي عــى صعيــد الســتعدادات �ف

 3 - كان أول إجــراء للســلطان محمــد الثــا�ف

يــان حياة إســطنبول  رومــىي مقابــل حصــن الأناضــول؛ مــن أجــل وضــع مواصــالت البوســفور رسث

ف ببعضهمــا بعضاً. تحــت رقابتــه وســيطرته، وربــط القارتــ�ي

* الموسوعة العربية الميرسة، 2/ 1380 – 1381 .

اكمدينة إسطنبول تاريخ وحضارة وعراقة ا ه�ف م�ف ه�ف



سراء ل�ة ال�إ م�ج

88

العدد 150  جامدى األوىل / جامدى اآلخرة 1441 هـ  كانون الثاين /شباط 2020 م

 4 -بــدأ التحضــ�ي للحصــار ســنة 1452م، وتشــكيل البنيــة التحتيــة بشــكل فاعــل لهــذا الأمــر، 

ي 
ــ�ت ــة ال ــا والراي ــا كان نوعه ــق، مهم ــن المضي ــفن م ــر كل الس ــأن يأم ــه ب ــره لجيش ــى أوام وأعط

ــالق  ــيهددها بإط ــه س ــة، وإل فإن ــة الالزم يب ــع ال�ف ــف ودف ــا، والتوق عته ــزال أرسث ــا بإن ترفعه

ــا . ــة عليه المدفعي

ي المدينة صعباً، وعرض الســلطان 
 5 - بــدأ الحصــار يــوم 6 /4 /1453م وأصبــح وضــع الســكان �ف

محمــد الفاتــح عــى أهلهــا تســليم المدينــة بموجــب معاهــدة، وبضمانتــه شــخصياً، ويبقــون 

ي المدينــة 
ف مــن كل أنــواع المضايقــات، ويعيشــون �ف مــع عائالتهــم وأولدهــم وأموالهــم محميــ�ي

اطــور بالدفــاع عــن المدينــة  م�ب براحــة وســالم. فرفــض الســكان هــذا العــرض، ودعمــوا قــرار الإ

ــل؛ لأن  ــدة الحصــار الطوي ــا أن الســلطان وضــع بالحســبان عــدم فائ ــة. ول يفوتن حــ�ت النهاي

ف وقتــاً حــ�ت يصــل الدعــم المحتمــل مــن أوروبــا. ذلــك يكســب المدافعــ�ي

ــل،  نجي ي الإ
ــان نظــروا �ف اطــور التســليم، هــو أن الرهب م�ب ــول الإ ــب أن عــدم قب ف الكات ّ ــ�ي  6 - يب

ــداً، واعتقــاده بعــدم قــدرة أحــد المســاس بحجــر مــن  ــن تســقط أب ــة ل ــأن المدين وأقنعــوه ب

ــة. ي المدين
أحجارهــا، طالمــا بقــي مســيحي واحــد �ف

، الذيــن جــاءوا  ف  7 - قــام المتصوفــون وشــيوخ التكيــات، والمتطوعــون، والجنــود غــ�ي النظاميــ�ي

ف أيضــاً، ورفعــوا  ي الحصــار والمواجهــة، وشــجعوا المقاتلــ�ي
مــن مختلــف المناطــق بــدور كبــ�ي �ف

معنوياتهم.

 8 - قــام الســلطان بحركــة مخادعــة غــ�ي مكشــوفة بتســي�ي )72( ســفينة عــى الــ�ب مســافة حــوالي 

ف  ــلم�ي ف المس ــ�ي ــود ب ــالم المعق ــب الس ي 21 /4 /1453م، ولع
ــج �ف ــا إل الخلي ــم، وإنزاله )20( ك

ــة، وتعجــب المؤرخــون والعلمــاء مــن  ي غالطــة دوراً مهمــاً بتســهيل هــذه العملي
ف �ف ــ�ي والجنوي

وا نقــل ســفينة واحــدة غــ�ي  ، واعتــ�ب ي ليلــة واحــدة، وبهــذا العــدد الكبــ�ي
نقــل هــذه الســفن �ف
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مكانــات التقنيــة الضخمــة. ، بالرغــم مــن توافــر الإ ي يومنــا الحــالي
ممكــن، حــ�ت �ف

ف يــوم الثالثــاء 29 /5 /1453م، حيــث تــم الهجــوم الشــامل  9 - ســقطت المدينــة بيــد المســلم�ي

الســاعة  الرابعــة فجــراً، والدخــول إل المدينــة الســاعة الســابعة صباحــاً، وتمــت الســيطرة عليها 

 . ظهــراً، ويشــ�ي الكاتــب إل أن أول جنــدي تــركي رفــع العلــم فــوق الأســوار، هــو حســن الوباطــىي

أسباب النرص وتحقق الفتح الرتيك :

ي تحقيــق النــ� 
ة ســاهمت �ف ي لكتــاب الفتــح، توصلــت إل أن عوامــل كثــ�ي

     مــن خــالل قــراء�ت

وفتــح المدينــة، والســيطرة عليهــا بشــكل كامــل، ولعــلَّ أهمهــا:

ــد  ، ممــا ولَّ ف يمــان باللــه، والثقــة المطلقــة بنــ�ه تعــال، المؤيــد لعبــاده المؤمنــ�ي  1 - قــوة الإ

عنــد الســلطان حتميــة النــ�.

( وهــي ســهول ممتــدة  ي  2 - مهاجمــة محمــد الفاتــح المدينــة مــن طــرف أدرنــة )الغــرب الأورو�ب

 ، ف ف العــرب والمســلم�ي ــا، عــى خــالف المحــاولت الســابقة مــن الفاتحــ�ي ــان وبلغاري مــن اليون

(، وفشــلوا فيهــا جميعــاً. ي ق الأورو�ب الذيــن كانــوا يهاجمونهــا مــن جهــة الأناضــول  )الــرسث

ــى  ــيطرة ع ي الس
ــ�ف ــا تع ــيطرة عليه ــرة الس ، وفك ف ــلم�ي ــاً للمس س ــاً مقدَّ ــة هدف ــون المدين  3 - ك

العالــم، حيــث تناقــل هــذه الفكــرة الحــكام الأتــراك العثمانيــون، الذيــن يريــدون أن يكونــوا 

ى. ــدة وكــ�ب قــوة جدي

نطــي المدافــع،  ف ق عــدد جيــش الأتــراك المحــارص والمهاجــم عــى عــدد الجيــش الب�ي  4 -  تفــوُّ

ــاوز ) 9000 (  ــع ل يتج ــش المداف ــدد الجي ــل، وع ــراك )400000( مقات ــش الأت ــدد جي ــكان ع ف

ف إل أنــه قــد تــمَّ تســليم  والفــارق كبــ�ي جــداً، وكأنــه اســتعراض، لهــذا ذهــب بعــض المؤرخــ�ي

ي بعــض المواقع من جهــة البحر.
 المدينــة باتفــاق مــن دون قتــال، وحصلت بعــض المناوشــات �ف

، وحســن  ي
ي  تمتَّــع بهــا الســلطان القائــد محمــد الثــا�ف

دارة الــ�ت رادة والتصميــم، والإ  5 -الإ

اكمدينة إسطنبول تاريخ وحضارة وعراقة ا ه�ف م�ف ه�ف
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ي كل مــا يقــوم بــه، والتــوكل عــى 
ي الأمــور جميعهــا، وأخــذه بالأســباب �ف

، �ف التخطيــط والتدبــ�ي

ــه تعــال. الل

ة جــداً   6 - المتصوفــون الكبــار والمتطوعــون، والجيــش غــ�ي النظامــي، حيــث قامــوا بــأدوار كبــ�ي

الحصار. ي 
�ف

ــة  ــوار، خاص ــام الأس ي اقتح
ــتخدمت �ف ي اس

ــ�ت ــاللم ال ات والس ف ــ�ي ــاد والتجه ــدة والعت  7 - الع

ي 
ي تصــل إل نهايــة الأســوار، كذلــك المدافــع الضخمــة، والمنجنيقــات الــ�ت

الســاللم العاليــة الــ�ت

ــة. ــار والمواجه ي الحص
ــالً �ف ت دوراً فاع أدَّ

ــدم  ي ه
ــاق �ف ــذه الأنف ــاهمة ه ــة، ومس ــل المدين ــل إل داخ ــة، لتص ــاق الطويل ــر الأنف  8 - حف

ــام. ــوار والقتح الأس

ف عــن المدينــة، بأســاليب   9 - الحــرب النفســية، وإضعــاف معنويــات الجنــود المدافعــ�ي

 ، ي متعــددة، ومنهــا: القصــف المســتمر؛ ممــا أنهكهــم، وأوصلهــم إل مراحــل النهيــار العصــ�ب

ــود  ــا الجن ــل منه ــور، دخ ي الس
ــات �ف ــدث فتح ــذي أح ــالق ال ــع العم ــتخدام المدف ــك اس كذل

ــلمون. المس

إسطنبول مدينة السحر يف أشعار العرب:

ي مدينــة إســطنبول، ولعــلَّ أبرزهم 
لقــد نظــم كثــ�ي مــن شــعراء العــرب قصائد جميلــة �ف  

ــه  ــا قصيدت ــا، ومنه ــد فيه ــس قصائ ــن خم ــ�ث م ــم أك ــذي نظ ، ال ي
ــو�ت ــد ش ــعراء أحم ــ�ي الش أم

ــا: ي مطلعه
ــ�ت ــطنبول، وال ي إس

ــة �ف ــاهد الطبيع ــا مش ــف فيه ي يص
ــ�ت ــة، ال ــهورة الرائع المش

)
1

*(                                                                                                                                                  

ولأم�ي البيان شكيب أرسالن قصيدة يصف فيها إسطنبول، فيقول فيها:  

. 39 – 36 /2 ، ي
* ديوان أحمد شو�ت

ســاري يــا  بنــا  ِقــف  الطبيعــة،  تلــك 

َّتــــا ف اه�ت والســماُء  حولــك  الأَرُض 

البــاري ُصْنــِع  بديــَع  أُريــَك  حــ�ت 

ثــــــــــار والآ الآيــــــاِت  لروائــع 

ك الأمواج والهضب ف مع�ت ك والعربقف ب�ي ؛ ال�ت ف بنقطة الأمت�ي
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ها: ي قصيدة يصف فيها طقس إسطنبول وجوِّ
وقال الشاعر إلياس أبو شبكة �ف   

                                                                                                                                                

مؤلفات عن إسطنبول:

جمــة إل  كيــة م�ت ات المؤلفــات صــدرت حديثــاً باللغــة ال�ت ومــن المالحــظ أن هنــاك عــرسث  

العربيــة، ومؤلفــات باللغــة العربيــة، ولغــات أخــرى عــن مدينــة إســطنبول، ومــن هــذه الكتــب: 

ــادل،  ــد ع ــة محم ــة عائش ــي، ترجم ف أوح ــ�ي ــل أرس ــطنبول لخلي ــة إس ي مدين
ــياحي �ف ــل الس الدلي

إصــدار ســنة 2013م، وإســطنبول لآريــان، إصــدار ســنة 2010م، وإســطنبول الذكريــات 

ي تومــا، إصــدار ســنة 2010م، والفتــح 1453م لفريدون 
والمدينــة، لورهانبامــوق، ترجمــة أمــا�ف

ــم  ــال، ترجمــة ري ســكندر ب ي إســطنبول، لإ
ــل الحــب �ف ي باب

أمجــن، إصــدار 2016م. والمــوت �ف

ــال.  ــذا المق ي ه
ــا �ف ــال لذكره ة ل مج ــ�ي ــرى كث ــب أخ ــنة 2017م. وكت ــدار س داوود، إص

. bulja.blog/2018/11/30/Istanbul poetry ، ي 13 /8 /2019م
* أمكن الرجوع إليه �ف

اكمدينة إسطنبول تاريخ وحضارة وعراقة ا ه�ف م�ف ه�ف

ف الزهر والماءوالطقس معتدٌل فيها وصافيٌة )*(سماؤها وهي ب�ي
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام 

ودوائر اإلفتاء الفلسطينية يف محافظات الوطن

لــدور  العامــة  األمانــة  مؤمتــر  يف  يشــارك  العــام  املفتــي 

العــامل يف  اإلفتــاء  وهيئــات 

الشــيخ  ســماحة  شــارك  القــدس: 

العــام  ي 
المفــ�ت  ، ف حســ�ي محمــد 

للقــدس والديــار الفلســطينية، خطيــب 

ي مؤتمــر 
المســجد الأقــى المبــارك، �ف

فتــاء  الأمانــة العاّمــة لــدور وهيئــات الإ

فتــاء  الإ لــدار  التابعــة  العالــم،  ي 
�ف

دارة الحضاريّــة  الم�يــة، بعنــوان »الإ

ســالمية، وقــدم  ــة والإ ــدول العربي للخــالف الفقهــّي«، بمشــاركة عــدد مــن علمــاء ومفكــري ال

دارة الحضاريّة للخــالف الفقهّي«، تعــرض فيه إل  ّي لــالإ طــار التنظــ�ي ســماحته بحثــاً بعنــوان: »الإ

ي مقابلة 
دارته، ومعاي�ي انضباطــه �ف أمــور تتعلــق بالخــالف الفقهي؛ كنشــأته، والضوابط العامــة لإ

ســالم هــو ديــن الســماحة والرحمــة والعــدل. ي مواجهــة التشــدد، مبينــاً أن الإ
 التفلــت، ودوره �ف

ي إطــار مشــيئة هللا، 
ائعهــم يقــع �ف ي معتقداتهــم ورسث

وأكــد عــى أن اختــالف البــرسث �ف  

ــذا  ــات ه ــن مقتضي ــق، وم ــذا المنطل ــن ه ــة م ــذه القضي ــع ه ــل م ــلم أن يتعام ــى المس فع
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يجــ�ب  وأل  التعامــل، 

أحــداً عــى تغيــ�ي مذهبه 

ودينــه،  ومعتقــده 

ــة  ــذه الحقيق ــوخ ه ورس

النــاس  نفــوس  ي 
�ف

ي 
�ف يســاهم  وقلوبهــم، 

تلطيــف الأجــواء بينهــم، 

ــة  ــة، وبخاص ــاحة العالمي ــى الس ــري ع ــا يج ــل م ي ظ
ــر �ف ــذا المؤتم ــد ه ــة عق اً إل أهمي ــ�ي مش

وبهتانــاً. زوراً   ، ف والمســلم�ي ســالم  الإ إل  تنســب  أعمــال  مــن  منهــا،  العربيــة 

مــن جانــب آخــر؛ التقــى ســماحته عــى هامــش المؤتمــر بشــخصيات رســمية وشــعبية   

ي يطلقهــا وزراء ومســؤولون 
ي أعمالــه، وأطلعهــم عــى مخاطــر التّ�يحــات الــ�ت

ف �ف مــن المشــارك�ي

ــام اليهــود لممارســة الشــعائر  ــاب أم ــح الب ي تتســمى بالتطــرف الداعــي لفت
ــ�ت ــون، وال إرسائيلي

ــوم  ي تق
ــ�ت ــالت ال ــات والعتق ــل القتحام ي ظ

ــك �ف ــارك، وذل ــى المب ــجد الأق ي المس
ــة �ف الديني

بهــا ســلطات الحتــالل ضــد المســجد الأقــى المبــارك، ورواده وحراســه وســدنته، محــذراً مــن 

ــاته. ي ومقدس
ــطي�ف ــعب الفلس ــد الش ــة ض ــات العن�ي ــذه الممارس ه

ة وغــ�ي مســؤولة، وتســوق المنطقــة والعالــم بــأرسه  ف أن هــذه العتــداءات خطــ�ي ّ وبــ�ي  

ي ل نتمنــاه، فــأي مســاس بالمعتقــدات والمقدســات هــو ازدراء وتعــاٍل 
نحــو حتميــة رصاع ديــ�ف

عــى حقــوق الشــعوب والأمــم، ولــن يجلــب معــه إل الخــراب والدمــار لــكل مــن تحدثــه نفســه 

ــتعمارية  ــع اس ــه مطام ــق ل ــد تحق ــة، ق ــة بالي ــٍم واٍه، أو خراف ــرد حل ــاًل، أو مج ــًدا باط ــأن وع ب

ي بيــت المقــدس، والمســجد الأقــى المبــارك، مؤكــداً عــى 
ي �ف

احتالليــة، مغلفــة بغطــاء ديــ�ف

ــ�ي  ــه، وتغي ــيطرة علي ــن للس ــاولت الحاقدي ــم مح ــالمي، رغ ــارك إس ــى المب ــجد الأق أن المس

ــام 1967م. ــران ع ي حزي
ــة �ف ــالل المدين ــذ احت ــدس من ــة الق ي مدين

ــم �ف ــع القائ الوض

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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برعايــة ســيادة الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس »أبــو مازن« 

املفتــي العــام يشــارك يف االحتفــال بذكــرى املولــد النبــوي الرشيف

ي »محمــود عبــاس« أبــو مــازن وحضوره، 
رام هللا: برعايــة كريمــة مــن ســيادة الرئيــس الفلســطي�ف

وحضــور دولــة الدكتــور محمد اشــتية – رئيــس مجلس الــوزراء- وعدد مــن الوزراء والشــخصيات 

ي العــام للقــدس 
، المفــ�ت ف الرســمية والشــعبية والدينيــة، شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

، بالمولــد  ي
ي الحتفــال الديــ�ف

والديــار الفلســطينية، خطيــب المســجد الأقــى المبــارك، �ف

ي رام هللا، وخــالل 
ــر الرئاســة �ف ي، بمق ــة أحمــد الشــق�ي ي قاع

ــم �ف ــذي أقي ــف، ال ي ــوي الرسث النب

ــا،  ــة بكامله ــد أم ــو مول ــالم، ه ــالة والس ــه الص ــادي، علي ــد اله ــال: إن مول ــماحته ق ــة لس كلم

اً مــن  اء، وفقــدوا كثــ�ي ي جاهليتهــم؟ إنهــم أهــل داحــس والغــ�ب
فبمــاذا كان يوصــف العــرب �ف

ــه الصــالة والســالم،  ــة الرســول، علي ــان، ولكــن بعث ــا الأدي ي دعــت إليه
ــ�ت ــم والأخــالق ال القي

ــب،  ة الحبي ــ�ي ــاً لمس ــة، كان مرافق ــالق الكريم ــة والأخ ــم النبيل ــادي إل القي ــور اله ــد الن ومول

يفــة، فجعــل مــن هــذه الأمــة المتقاتلــة، خــ�ي  ته النبويــة الرسث صــى هللا عليــه وســلم، ولســ�ي

يــة  يعــة إل البرسث ســالم، وعدالــة الرسث يمــان، وســماحة الإ أمــة أخرجــت للنــاس، حملــت نــور الإ

ف  ة العطــرة، صــى هللا عليــه وســلم، ونعــ�ت جمعــاء، فحــق لنــا أن نفتخــر، بصاحــب هــذه الســ�ي

بــه.
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،)4 )القلــم:  َعِظيــٍم{  ُخُلــٍق  َلَعــَى  ـَك  }َوِإنَـّ ف  العالمــ�ي رب  يخاطبــه  ألــم  وتســاءل:    

(، فقــد أرىس العقيــدة 
1

 ألــم يقــل صــى هللا عليــه وســلم: )إنمــا بعثــت لأتمــم صالــح الأخــالق()*

. يعــة، وأتــم مــكارم الأخــالق، وقــاد الأمــة إل الخــ�ي والرسث

ي هــذا اليــوم المبــارك هجرتــه، صــى هللا 
وتابــع مخاطبــاً ســيادة الرئيــس: نســتذكر �ف  

عليــه وســلم، وإرساءه ومعراجــه مــن أرض القــدس إل الســماوات الُعــال، فالقــدس كمــا كرمهــا 

ي مقدمتهــم القيــادة 
، و�ف ف رساء والمعــراج، وكمــا هــو موقــف الصابريــن والمرابطــ�ي هللا أرض الإ

وســيادتك  الفلســطينية 

ــن  ــت، ونح ــها، قل ــى رأس ع

)القــدس  معــك:  نقــول 

وســتبقى  للبيــع(،  ليســت 

لالأبــد،  ف  فلســط�ي عاصمــة 

ــا  ــع؛ لأنه ــت للبي ــي ليس وه

عقيــدة، والعقيــدة ل تبــاع، 

بهــا،  يفــرط  ل  والعقيــدة 

والمقدســات ل يســاوم عليهــا، فنحــن معــك، فالقــدس ليســت للبيــع، والقــدس هــي عاصمــة 

ف عــى مــر الأزمــان، حــ�ت يــرث هللا الأرض ومــا عليهــا«. فلســط�ي

ــى  ــم، وأن نبق ــد والقس ــي بالعه ــرة، أن نف ــرى العط ــذه الذك ي ه
ــال �ف ــد هللا تع ــال: »نعاه وق

ي هللا أمــراً 
ف والســدنة الأوفيــاء، والحــراس الأمنــاء للقــدس ومقدســاتها، إل أن يقــىف المخلصــ�ي

رساء والمعراج،  ي رحــاب المســجد الأقــى المبــارك، أرض الإ
كان مفعــولً. وأن نحتفــي وإياكــم �ف

المســجد الــذي دعــا إل شــد الرحــال إليــه الحبيــب المصطفــى، صــى هللا عليــه وســلم، وهنــا 

ــة،  ــه، هــي دعــوة نبوي ــارك، وشــد الرحــال إلي ــارة المســجد الأقــى المب ــد ونقــول: إن زي نؤك

مســتمرة مــا اســتمر المســلمون يحملــون هــذه الدعــوة.«

ي الله عنه، وقال الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي
ي هريرة ر�ف ين من الصحابة، مسند أ�ب * مسند أحمد، مسند المك�ث

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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ــة  ــت مظل ــالم الأول كان س ــة الإ ــف أن دول ــة، وكي ــاء الدول ــج بن ــماحته نه ــتذكر س واس  

ك، وهــو  ، وكانــت قائمــة عــى العــدل، والســماحة والعيــش المشــ�ت ف ف وغــ�ي المســلم�ي للمســلم�ي

ــه  ــة إرسائ ــلم، ليل ــه وس ــى هللا علي ــول، ص ــا الرس فه ي رسث
ــ�ت ــوم ال ف الي ــط�ي ي فلس

ــدث �ف ــا يح م

ومعراجــه، حيــث جــاء إليهــا وفتحهــا فتحــاً معنويــاً، والصحابــة ممــن تبعــوه، ومــن ســاروا عــى 

ي 
ي أرســت حقــوق كل مــن يســكن �ف

نهجــه فتحــوا القــدس ماديــاً، وكيــف أن العهــدة العمريــة  الــ�ت

ــدون بحــروف مــن ذهــب. ــقَّ لهــا أن تُ ي ُح
ــ�ت ــة المســيحية ال القــدس، ووضــع أصحــاب الديان

املفتي العام يشارك يف املؤمتر العام ملؤسسة آل البيت يف األردن

ي العــام للقــدس والديــار 
، المفــ�ت ف عمــان: شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي  

ــرسث  ــن ع ــام الثام ــر الع ــال المؤتم ي أعم
ــارك، �ف ــى المب ــجد الأق ــب المس ــطينية، خطي الفلس

ف الكونيــة  لهيــة، والســ�ف ف الإ ســالمي، تحــت عنــوان »الســ�ف لمؤسســة آل البيــت الملكيــة للفكــر الإ

ف  ــ�ف ــوان: »س ــة بعن ــل بحثي ــة عم ــر ورق ــدم للمؤتم ــة«، وق ــنة النبوي ــم، والس ــرآن الكري ي الق
�ف

ف أن المؤتمــر يشــكل ملتقــى للعلمــاء والمفكريــن مــن مختلــف المذاهــب  ّ ي التاريــخ«، وبــ�ي
هللا �ف

ــتها،  ــة ودراس لهي ف الإ ــ�ف ــوم الس ي عل
ــث �ف ــالمية، للتباح س ــة الإ ــات الفكري ــدارس والتجاه والم

ي خلــق 
ف هللا ســبحانه �ف ، انســجاماً مــع ســ�ف ي

نســا�ف ي تنظيــم الواقــع الإ
ســالم �ف لتوضيــح دور الإ

ــخصيات  ــن الش ــد م ــر بالعدي ــش المؤتم ــى هام ــماحته ع ــى س ــد التق ــان، وق نس ــون والإ الك

ي الفلســطينية 
ي الأرا�ف

الرســمية والشــعبية، وأطلعهــم عــى آخــر التطــورات والأحــداث �ف

خوانهــم  المحتلــة، وأشــاد بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية ملــكاً وحكومــة وشــعباً، لمــا يقدمونــه لإ

ــدس. ــة الق ي مدين
ــة  �ف ــات وبخاص ف والمقدس ــطيني�ي الفلس



97

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام

ــىي  ــن الداخ ــر الأم ــمى بوزي ــا يس ــات م ــماحته، تّ�يح ــتنكر س ــر؛ اس ــب آخ ــن جان م   

ي المســجد الأقــى 
، الداعيــة لفتــح البــاب أمــام اليهــود لممارســة الشــعائر الدينيــة �ف رسائيــىي الإ

، الذين يقتحمون المســجد يومياً. ف ي ظــل الرتفاع الملحوظ لأعداد المســتوطن�ي
 المبــارك، وذلــك �ف

ــت  ــة للكنيس ــن« التابع ــة والأم ــة الخارجي ــس لجن ــات »رئي ــاد ت�يح ــن أبع ــذر م وح  

ــد  ــلحة ض ــات مس ف هجم ــ�ي ف يهودي ــ�ي ــذ تنظيم ــاولت تنفي ــول مح «، ح ــ�ت ي ديخ
ــىي »آ�ف رسائي الإ

المســجد الأقــى المبــارك، ســواء بإطــالق صــاروخ باتجــاه المســجد، أو إرســال طائــرة متفجرة، 

ومحــاولت تكــرار هــذا الأمــر، محــذراً مــن عواقب هــذه الت�يحــات العنجهيــة وغ�ي المســؤولة

املفتي العام يشارك يف االحتفال بعام التسامح يف أبو ظبي

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية 
، المفــ�ت ف : شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي ي أبــو ظــ�ب

الأقــى  المســجد  خطيــب 

بعــام  الحتفــال  ي 
�ف المبــارك، 

التســامح، الــذي نظمــه مجلــس 

 ، ي ــ�ب ــو ظ ي أب
ي �ف

ــطي�ف ــل الفلس العم

ي جامعــة الســوربون تحــت 
وذلــك �ف

رعايــة الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل 

ف ســماحته أن العيــش  ّ نهيــان، وبــ�ي

ف  ي المنشــود بــ�ي
نســا�ف ف أنمــوذج للتعايــش الإ ف والمســيحي�ي ف المســلم�ي ف بــ�ي ي فلســط�ي

ك �ف المشــ�ت

ي 
ب أي نــوع مــن التعايــش والتســامح �ف رسائيــىي يهــدف إل رصف ، مبينــاً أن الحتــالل الإ ي البــرسث

بــ�ف

، وأن القــدس تتعــرض لأبشــع أنــواع الممارســات والعتــداءات، والحتــالل يهــدف مــن  ف فلســط�ي

اً  وراء ذلــك إل تهويــد المدينــة المقدســة، وفــرض أمــر واقــع يســوق إل الســيطرة عليهــا، مشــ�ي

. ف ــلم�ي ــم المس ــت حك ــت تح ــا كان ــا عندم ــل أيامه ــت أفض ــة كان ــة المقدس إل أن المدين
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املفتي العام: أم نارص أبو حميد عنوان للتحدي والصمود الفلسطيني

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية، خطيــب 
، المفــ�ت ف رام هللا: قــام الشــيخ محمــد حســ�ي

ــة  ي محافظ
ــ�ت ــوض هللا، مف ــم ع ــيخ إبراهي ــة الش ــه فضيل ــارك، ونائب ــى المب ــجد الأق المس

ل أم نــارص أبــو حميــد، تضامنــاً معهــا، وهــي  ف ة،  بزيــارة تضامنيــة إل مــ�ف رام هللا والبــ�ي

البغيضــة،  وعن�يتــه  الحتــالل  ظلــم  تواجــه 

الخامســة. للمــرة  لهــا  ف م�ف هــدم  تــم   حيــث 

ــل  ــارص تمث ــى أن أم ن ــماحته ع ــد س وأك  

والشــجاعة  بــاء  والإ للمصابــرة  شــامخاً  نموذجــاً 

ــة  ــذى للتضحي ــال يحت ــي مث ، وه ــ�ي ــة النظ منقطع

، وباتــت مدرســة  ي
العظيمــة، والصمــود الفلســطي�ف

ي التضحيــة والصــ�ب والصمــود والشــموخ والعــزم 
�ف

التحــدي،  ي 
�ف شــامخاً  ومثــالً  الصلبــة،  رادة  والإ

وينبغــي أن يســتلهم مــن روحهــا القــوة والعزيمــة، وأن إرادتهــا القويــة لــن تكــرس أمــام عــدوان 

ــه،  ــن عزيمت ــل م ــاة، والني ي الحي
ي �ف

ــطي�ف ــعب الفلس ــق الش ع ح ف ــ�ف ــدف ل ــذي يه ــالل، ال الحت

قــاً  مشــدداً عــى أهميــة دعــم هــذه العائلــة الفلســطينية المناضلــة والصابــرة ومؤازرتهــا، م�ب

تحياتــه لأرسانــا البواســل الصامديــن الصابريــن خلــف قضبــان الحتــالل.

الزيــارة  هــذه  حميــد  أبــو  نــارص  أم  ف  فلســط�ي خنســاء  ثّمنــت  بدورهــا   

عــن  يثنيهــا  لــن  بحقهــا  الحتــالل  ســلطات  تمارســه  مــا  أن  عــى  مؤكــدة  التضامنيــة، 

تزيدهــا  ولــن  القديــر،  العــىي  عنــد  أمرهــا  واحتســاب  هــا،  وص�ب صمودهــا  مواصلــة 

 ، ي
الفلســطي�ف بشــعبنا  فخرهــا  عــن  ة  معــ�ب بالحريــة،  وثقــة  ثباتــاً  إل  المحتــل  غطرســة 

جانبهــا. إل  والوقــوف  معهــا،  تضامنــه  عــن  جميعهــا  أطيافــه  خــالل  مــن  عــ�ب   الــذي 



99

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام

املفتي العام يهنئ األسري املحرر رضغام األعرج 

ويشيد بثبات األرسى وصربهم

محمــد  الشــيخ  قــام  هللا:  رام 

للقــدس  العــام  ي 
المفــ�ت  ، ف حســ�ي

خطيــب  الفلســطينية،  والديــار 

المبــارك،  الأقــى  المســجد 

خليــل  إبراهيــم  الشــيخ  ونائبــه 

محافظــة  ي 
مفــ�ت هللا،  عــوض 

مــن  بالتحــرر  لتهنئتــه  الأعــرج  غــام  رصف المحــرر  لالأســ�ي  بزيــارة  ة،  والبــ�ي هللا  رام 

عامــاً.  )19( مــدة  زنازينهــا  غياهــب  ي 
�ف قــىف  أن  بعــد  غادرهــا  ي 

الــ�ت الحتــالل،   ســجون 

طــالق  ي بــكل أطيافــه يتطلعــون لإ
وقــال: إن القيــادة الفلســطينية والشــعب الفلســطي�ف  

رساح الأرسى، وفرســان الحريــة جميعــاً مــن ظــالم ســجون الحتــالل، وأن قضيتهــم تحتــل رأس 

ي المخلــص، مؤكــداً عــى أن الشــهداء والأرسى قــد ضحــوا بأرواحهــم 
أولويــات العمــل الوطــ�ف

ف منا. كرمــ�ي ي ومقدســاته، فحق لهــم أن يكونوا الأ
 وحرياتهــم مــن أجــل كرامة الشــعب الفلســطي�ف

ف عــى الوحــدة الوطنيــة ورص الصفــوف، مؤكــداً عــى أنهــا  وحــث الشــيخ محمــد حســ�ي  

ــه، وقــدم ســماحته للمحــرر الأعــرج  ي تتحطــم عليهــا أطمــاع الحتــالل ومؤامرات
الصخــرة الــ�ت

ي 
ــ�ت ــرج المف ــرر الأع ــ�ي المح ــكر الأس ــدوره ش ــطينية، ب ــاء الفلس فت ــدارات دار الإ ــن إص ــة م باق

فــة، وبخاصــة تجــاه مــؤازرة  العــام ونائبــه عــى هــذه الزيــارة، وعــى مواقــف ســماحته المرسث

ــارك. ــى المب ــجد الأق ــدس والمس ــاض الق ــن حي ــذود ع ــم، وال ــم صموده الأرسى ودع
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املفتــي العــام يــرتأس الجلســتني 178 و179 لجلســات مجلــس 

ــى ــاء األع اإلفت

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية 
ف – المفــ�ت القــدس: تــرأس ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

فتــاء  ف 178  و179 بعــد المائــة لجلســات مجلــس الإ فتــاء الأعــى، الجلســت�ي – رئيــس مجلــس الإ

الأعــى، بحضــور أصحــاب الفضيلــة أعضــاء المجلــس من محافظــات الوطــن كافة، وقد اســتنكر 

رسائيىي ضد المســجد الأقى المبارك،  ي تقوم بها ســلطات الحتــالل الإ
ســماحته النتهــاكات الــ�ت

ائــع الســماوية، جــراءات تتنــا�ف مــع الرسث  مــن إغــالق واقتحامــات وإبعــادات، مبينــاً أن هــذه الإ

رسائيليــة بوقــف هذه الممارســات  ف والأعــراف الدوليــة، وطالــب المجلــس الســلطات الإ والقوانــ�ي

ام حرمــة المســاجد  والنتهــاكات واحــ�ت

ســالمية، كمــا أدان ســماحته الهجمــة  الإ

ي تقــوم بهــا ســلطات الحتالل 
ســة الــ�ت الرسث

الفلســطينية،  والمنــازل  ي 
الأرا�ف ضــد 

صفــاً  الوقــوف  ورة  رصف عــى  مؤكــداً 

واحــداً أمــام هــذه الغطرســة والعنجهيــة 

المتعصبــة. والعن�يــة 

المجلــس  رفــض  آخــر؛  جانــب  مــن   

ــع  ي ــم بترسث ــة الظال دارة الأمريكي ــرار الإ ق

حيــث  رسائيليــة،  الإ المســتوطنات 

أعلــن وزيــر خارجيتهــا أن المســتوطنات 

ــة  ــة الغربي ــدس والضف ي الق
ــة �ف رسائيلي الإ

 ، ــدولي ــون ال ــة للقان ــ�ي مخالف ــة غ المحتل

عــالن  وشــدد المجلــس عــى رفــض هــذا الإ

وبطالنــه، كونــه يتعــارض كليــاً مــع القانون 
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ــة  ــن، خاص ــس الأم ــرارات مجل ــتيطان، وق ــة لالس ــة الرافض ــة الدولي عي ــرارات الرسث ، وق ــدولي ال

دارة الأمريكيــة تؤكــد بهــذا القــرار عــى فقدهــا المصداقيــة  القــرار رقــم )2334(، مبينــاً أن الإ

ون لالحتــالل،  ف ي وصــل إليهــا المتحــ�ي
مــع ســبق الإرصار، وموقفهــا هــذا يشــ�ي إل البجاحــة الــ�ت

وعــة. ، والعتــداء الصــارخ عــى قضيتــه المرسث ي
ي ظلــم الشــعب الفلســطي�ف

الممعنــون �ف

ــك  ــروع للبن ــاح ف ــل افتت ــارك يف حف ــام يش ــي الع ــب املفت نائ

اإلســالمي العــريب

ــم  رام هللا: شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهي

ــام  ي الع
ــ�ت ــب المف ــوض هللا،  نائ ــل ع خلي

ي 
مفــ�ت الفلســطينية،  والديــار  للقــدس 

ي حفــل افتتــاح 
ة، �ف محافظــة رام هللا والبــ�ي

ي 
ي �ف ســالمي العــر�ب ثالثــة فــروع للبنــك الإ

ة، وخــالل كلمــة  محافظــة رام هللا والبــ�ي

ألقاهــا بالمناســبة، أكــد عــى أهميــة العمــل 

فتــاء الفلســطينية تتعامــل مع  ي الــذي يتحــرى الحــالل، والبعــد عــن الحــرام، وأن دار الإ
المــ��ف

ي تّدعيهــا، وأشــاد فضيلتــه بالــدور 
عيتهــا، وليــس حســب اســم الجهــة الــ�ت أي معاملــة حســب رسث

ــم  ــه لظروفه ، ومراعات ف ــ�ي ف العمومي ــ�ي ــع الموظف ي م ــر�ب ــالمي الع س ــك الإ ــه البن ــام ب ــذي ق ال

ــن  ــد م ــال العدي ــا القطــاع العــام، وحــ�ف الحتف ــا�ف منه ي ع
ــ�ت ــة ال ــة المالي ة الأزم ــ�ت خــالل ف

ــد. ــلطة النق ــظ س ــوا، محاف ــزام الش ــهم د. ع ــى رأس ــعبية، وع ــمية والش ــخصيات الرس  الش

  نائــب املفتــي العام يشــارك يف ندوة حول تعارض ســلوكات املجتمــع مع األديان

والديــار  للقــدس  العــام  ي 
المفــ�ت  ، ف الشــيخ محمــد حســ�ي عــن ســماحة  نيابــة  نابلــس: 

ي العــام 
الفلســطينية، شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض هللا، نائــب المفــ�ت

ــة  ي جامع
ــدت �ف ــدوة عق ي ن

ة، �ف ــ�ي ــة رام هللا والب ي محافظ
ــ�ت ــطينية، مف ــار الفلس ــدس والدي للق
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)تعــارض  بعنــوان:  الوطنيــة،  النجــاح 

الأديــان(. مــع  المجتمــع   ســلوكات 

ســالم من  ي كلمتــه موقف الإ
ف فضيلتــه �ف وبــ�ي

، القائــم  ي البــرسث
ف بــ�ف ك بــ�ي العيــش المشــ�ت

عــى العفــو والتســامح وفهــم الآخــر، ونبــذ 

العــدوان، مستشــهداً بأدلــة مــن القــرآن 

ــن  ــط للذي ــ�ب والقس ــى ال ــث ع ــم تح الكري

، وأدلــة مــن الســنة ومواقــف الصحابــة والســلف الصالــح تســند ذلــك. ف  لــم يــؤذوا المســلم�ي

ــة  ــل العصبي ــا، مث ي ينبغــي البتعــاد عنه
ــ�ت ــه مــن الســلوكات الســيئة ال وحــذر فضيلت  

ورة  ــى رصف ــّدد ع ــا، وش ــد عقباه ي ل تحم
ــ�ت ــب ال ــورة الغض ــة، وف ــة أو جماع ــّب لقبيل والتعص

المتبــادل،  ام  الحــ�ت عــى  ف  كــ�ي ال�ت

ف  والتســلح بالوعــي والفهــم والفكــر ب�ي

الواحــد، وبخاصــة  المجتمــع  أبنــاء 

ــاً إل التعــاون  طلبــة الجامعــات، داعي

ي 
�ف كة  المشــ�ت المصالــح  لتحقيــق 

الواحــد، ك  المشــ�ت الهــم   تحّمــل 

ختــام  ي 
�ف فضيلتــه  وشــكر  وعدوانــه،  الحتــالل  غطرســة  مــن  التحــرر  ســبيل  ي 

�ف  

إياهــا. لحتضانهــا  الوطنيــة،  النجــاح  وجامعــة  النــدوة،  هــذه  عــى  ف  القائمــ�ي  كلمتــه 

نائــب املفتــي العــام يشــارك يف احتفالــني يف بيــت لحــم 

بذكــرى املولــد النبــوي 

ي العــام للقــدس والديــار 
ف -المفــ�ت بيــت لحــم: ممثــالً عــن ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد حســ�ي
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الفلســطينية- شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم 

العــام  ي 
المفــ�ت نائــب  خليــل عــوض هللا، 

ــال  ي الحتف
ــطينية، �ف ــار الفلس ــدس والدي للق

يــف الــذي نظمته  بذكــرى المولــد النبــوي الرسث

وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، ودائــرة 

ــم،  ــة والتعلي بي ، ووزارة ال�ت ي
ــا�أ ــل النس العم

ي ســاحة المهــد ببيــت لحــم تحــت رعايــة اللــواء كامــل حميــد محافــظ محافظــة بيــت لحــم.
 �ف

ي الكريــم محمــد،  ي الحتفــال دعــا فيهــا إل التحــىي بأخــالق النــ�ب
وألقــى فضيلتــه كلمــة �ف  

 صــى هللا عليــه وســلم، الــذي أثــ�ف عليــه رب العــزة قائــالً: }َوِإنَّــَك َلَعــَى ُخُلــٍق َعِظيــٍم{ )القلــم: 4(

ف أمريــن إل اختــار أيرسهمــا مــا لــم يكــن إثمــاً، وأنــه لــم يكــن فظــاً، ول  ّ بــ�ي  والــذي مــا خــ�ي

نســان والحيــوان، مبينــاً أن ديننــا الحنيــف لــم يــأت منغلقــاً  غليــظ القلــب، بــل كان رحيمــاً بالإ

ف ورحمــة. عــى نفســه، بــل هــو ديــن عالمــي، جــاء هدايــة للعالمــ�ي

ف المســلم والمســيحي، والــذي يقوم  ي مجتمعنا ب�ي
ك �ف وأشــاد فضيلتــه بالعيــش المشــ�ت  

ام المتبــادل وحــب الوطــن، والحــرص عــى تحريــر القــدس والأرسى والوطــن كلــه.  عــى الحــ�ت

ي المركــزي، الــذي أقامتــه مديريــة أوقــاف بيــت 
ي الحتفــال الديــ�ف

كمــا شــارك فضيلتــه �ف  

ي 
ــ�ف ــاب الدي ــى الخط ــا ع ــٍة ألقاه ي كلم

ــه �ف ــز فضيلت ــاب، ورك ــن الخط ــر ب ــجد عم ي مس
ــم �ف لح

يفــة  ــة والأحاديــث الرسث ــات القرآني ، وينطلــق مــن الآي ف ف المســلم�ي ــ�ي الســوي، الــذي ل يفــرق ب

ي 
ــه وســلم، �ف ــأىسي بالرســول، صــى هللا علي ــاً إل الت ســالمي، داعي ــح للفقــه الإ والفهــم الصحي

ــن. ــي أحس ي ه
ــ�ت ــاس بال ــة الن ــنة، ومجادل ــة الحس ــة والموعظ ــه إل هللا بالحكم دعوت

ــام  ــر ع ــرية ومدي ــة الب ــس بلدي ــي رئي ــام يلتق ــي الع ــب املفت نائ

أوقــاف بيــت لحــم

ــار  ــدس والدي ــام للق ي الع
ــ�ت ــب المف ــوض هللا – نائ ــم ع ــيخ إبراهي ــة الش ــى فضيل ة: التق ــ�ي الب
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رام  محافظــة  ي 
مفــ�ت الفلســطينية- 

ــاد  ــد ج ــتاذ محم ة، والأس ــ�ي هللا والب

ــة  داري ــؤون الإ ــام الش ــر ع هللا – مدي

بالســيد  فتــاء،  الإ دار  ي 
�ف والماليــة 

بلديــة  رئيــس   – إســماعيل  عــزام 

ة- وبحــث الجانبــان ســبل تعزيــز  البــ�ي

ــاء  فت ف دار الإ ــ�ي ك ب ــ�ت ــاون المش التع

ة، والعديد  الفلســطينية وبلديــة البــ�ي

 ، ف ي تهــم المواطنــ�ي
مــن القضايــا الــ�ت

لهــم. الأمثــل  الخدمــة   وتقديــم 

ة          بــدوره رّحــب رئيــس بلديــة البــ�ي

بهــذه الزيــارة، واســتعرض بعــض 

جــراءات  والإ البلديــة،  نشــاطات 

الأســواق  لتنظيــم  تتخذهــا  ي 
الــ�ت

حيــاة  وتســي�ي  المدينــة،  ونظافــة 

مختلــف  عــى  فيهــا  ف  المواطنــ�ي

ف العامــة والخاصــة . اهــة، وبمــا يخــدم مصالــح المواطنــ�ي ف  الأصعــدة، تحــت مظلــة ال�ف

ــام  ــر ع ــيخة- مدي ــو ش ــد أب ــيد محم ــعادة الس ــه بس ــى فضيلت ــر؛ التق ــب آخ ــن جان م  

يــف،  أوقــاف بيــت لحــم، وذلــك عــى هامــش الحتفــال المركــزي بذكــرى المولــد النبــوي الرسث

ي إطــار التعــاون البنــاء والدائــم 
ك، �ف وتنــاول اللقــاء بحــث العديــد مــن قضايــا الهتمــام المشــ�ت

ــطينية. ــاء الفلس فت ــاف ودار الإ ف وزارة الأوق ــ�ي ب
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مفتي محافظة بيت لحم يلقي دروساً عدة 

ويشارك يف نشاطات أخرى

ــم-   ــت لح ــة بي ي محافظ
ــ�ت ــة - مف ــد العمارن ــد المجي ــيخ عب ــة الش ــى فضيل ــم: ألق ــت لح بي

ي مدرســة الزواهــرة المختلطــة 
ي محافظــة بيــت لحــم، وذلــك �ف

العديــد مــن الــدروس الدينيــة �ف

ــى  ــي، وألق ــور الصباح ي الطاب
ــ�ة، و�ف ي المع

�ف

التاســع  الصفــوف  عــى طــالب  آخــر  درســاً 

، كمــا التقــى بطــالب  والعــارسث  والحــادي عــرسث

ــى  ــم ع ــي«، وحثه ــة »التوجيه ــة العام الثانوي

ــوق،  ــداع والتف ب ف والإ ــ�ي ــود للتم ــة الجه مضاعف

كمــا ألقــى درســاً آخــر عــى طلبــة مدرســة بنــات 

ي المعــ�ة، ودرســاً آخــر 
الزواهــرة الأساســية �ف

ــه  ــة إل إلقائ ضاف ــاس، بالإ ي أرط
ــهداء �ف ــجد الش ي مس

ــال، و�ف ــت ج ي بي
ــى �ف ــجد المصطف ي مس

�ف

ي 
ســالمي المســيحي �ف ي بيــت جــال، تحــدث فيهــا عــن التعايــش الإ

ي �ف
ة عــى وفــد ألمــا�ف محــارصف

، وقــام بجولــة عــى مــدارس القــرى المحاذيــة للجــدار  والقــرى المعرضــة لالأخطــار. ف فلســط�ي

ي ســجون 
ف �ف ف المعتقلــ�ي ي مــع الأرسى الفلســطيني�ي

ي العتصــام التضامــ�ف
وشــارك �ف  

عــالم المختلفــة، تنــاول فيهــا  ي وســائل الإ
عالميــة �ف امــج الإ ي العديــد مــن ال�ب

الحتــالل، وشــارك �ف

ي حياتهــم الدينيــة والدنيويــة.
ي تهــم النــاس �ف

العديــد مــن الموضوعــات الــ�ت

مفتي محافظة الخليل يلقي دروساً دينية يف مكافحة الفساد

ي 
ــ�ت ــودة – مف ــر« مس ــد ماه ــيخ »محم ــة الش ــى فضيل ــل: ألق الخلي  

محافظــة الخليــل-  دروســاً دينيــة، تنــاول فيهــا ســبل مكافحــة الفســاد، وقــد 

براهيمــي، وكذلــك درســاً  ي المســجد الإ
ألقــى درســاً دينيــاً بعــد صــالة الفجــر �ف

ي أمــور 
ف �ف ، بعــد صــالة المغــرب، لتوعيــة المواطنــ�ي ي مســجد الرنتيــ�ي

آخــر �ف
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ف طــرق الوقايــة والعــالج لمكافحــة هــذه  ّ تمــارس دون علمهــم، وتســاعد عــى الفســاد، كمــا بــ�ي

ورة الوقــوف  ي المجتمــع، مؤكــداً عــى رصف
ي نــرسث الفســاد �ف

الظاهــرة، مبينــاً عواقــب المســاهمة �ف

ــه المختلفــة. ــكل أشــكاله وألوان ــة الفســاد،  ب ــاً واحــداً  ومحارب صف

مفتي محافظة نابلس يشارك يف ندوات عدة ونشاطات أخرى

ي العديــد مــن الندوات 
ي محافظــة نابلــس- �ف

نابلــس: شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش- مفــ�ت

ــة،  ي جامعــة النجــاح الوطني
ــان« عقــدت �ف ــوان: »ســلوك المجتمــع مــع الأدي ــدوة بعن منهــا، ن

 ، ي قاعــة الشــهيدة لينــا النابل�ي
وأخــرى بعنــوان: »الســلم الأهــىي وإطــالق الرصــاص« عقــدت �ف

ــش  ــس العي ــوان: »نابل ــرى بعن ، وأخ ف ــ�ي ــة الجماس ي جمعي
ــدت �ف ــدرات، عق ــول المخ ــرى ح وأخ

جمعيــة  مــن  بتنظيــم  ك«  المشــ�ت

الكتــاب المقــدس، ومركــز حــواء، كمــا 

ات منهــا  ألقــى  العديــد مــن المحــارصف

هــا  صــالح ح�ف ي مركــز الإ
ة �ف محــارصف

ــا  ــدث فيه لء، تح ف ــ�ف ــن ال ــة م مجموع

ي 
وطهــا، وأخــرى �ف عــن التوعيــة ورسث

ف حــول »أخــالق  مدرســة مخيــم العــ�ي

ي ورشــة حــول »واجــب العمــل وأخالقياتــه«، عقــدت 
الطــالب وســلوكاتهم وممارســاتهم«، وشــارك �ف

ي 
ف �ف ي مــع الأرسى الفلســطيني�ي

ي العتصــام التضامــ�ف
ي اتحــاد نقابــات العمــال، كمــا شــارك فضيلتــه �ف

�ف

ي حفــل بيــت الأجــداد 
ي حفــل افتتــاح معــرض نابلــس التجــاري »هــال نابلــس«، و�ف

ســجون الحتــالل، و�ف

ــة  ــدروس الديني ــد مــن خطــب الجمعــة وال ــاء العدي ي إلق
ــة الهــالل الأحمــر، وشــارك �ف ــع لجمعي التاب

ــة  ــات العائلي ــات والخالف اع ف ــن ال�ف ــد م ــل العدي ي ح
ــاركته �ف ــة إل مش ضاف ــة، بالإ ــاجد المحافظ ي مس

�ف

ــا  ــاول فيه ــرى، تن ي أخ
ــارك �ف ــة، وش عالمي ــج الإ ام ــن ال�ب ــد م ــه العدي ــدم فضيلت ــا ق ــائرية، كم والعش

ــاة. ــب الحي ــف جوان ي مختل
ف �ف ــ�ي ــم المواطن ــات ته موضوع
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ــرة  ــبة الهج ــال مبناس ــارك يف االحتف ــاس يش ــة طوب ــي محافظ مفت

ــرى ــاطات أخ ــة ونش ــة الرشيف النبوي

ي الحتفــال 
ي محافظــة طوبــاس- �ف

ف عمــرو –مفــ�ت طوبــاس: شــارك فضيلــة الشــيخ حســ�ي  

ــد  ــور العدي ــة، بحض ــة المحافظ ي قاع
ــاف �ف ــة الأوق ــاس- ومديري ــة طوب ــه محافظ ــذي أقامت ال

مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية، وألقــى فضيلتــه كلمــة تحــدث فيهــا عــن أعمــال الرســول 

الكريــم، صــى هللا عليــه وســلم، عندمــا هاجــر من مكــة إل المدينــة، داعيــاً إل الســتفادة،  من 

ي 
هــا، كمــا شــارك �ف دروســها وع�ب

ــع الأرسى  ــة م ــة التضامني الوقف

عــن  ف  بــ�ي الم�ف ف  الفلســطيني�ي

ــالل،  ــجون الحت ي س
ــام �ف الطع

ي 
ــ�ت ــل ال ــة العم ي ورش

ــك �ف وكذل

ــوق  ــالم وحق ــز إع ــا، مرك أقامه

ــول  ــمس«، ح ــة »ش الديمقراطي

ســبل تعزيــز الســلم الأهــىي 

ي  ــبا�ب اث الش ــ�ت ــرض ال ــاح مع ي افتت
ــاس، و�ف ــة طوب ــة بلدي ي قاع

ــدت �ف ــاس، عق ــة طوب ي محافظ
�ف

يــة،  ي قاعــة بلديــة طوبــاس، بدعــوة مــن وزارة الثقافــة، وجمعيــة طوبــاس الخ�ي
، �ف ي

الفلســطي�ف

ي مقــر جامعــة القــدس المفتوحــة، 
ي ورشــة عمــل حــول: »حمايــة الأوزون حمايــة لحياتنــا« �ف

و�ف

ي لقــاء تعريفي حــول المبــادرة الشــبابية، بعنوان: »فلتســمع 
بدعــوة مــن ســلطة جــودة البيئــة، �ف

ضافــة  ي مقــر بلديــة طوبــاس، حــول مــرض الرسطــان، بالإ
كل الدنيــا«، بدعــوة مــن المحافظــة، �ف

ي قاعــة حيــاة طوبــاس، بدعــوة مــن 
ران للبحــث العلمــي �ف ف إل  حفــل توزيــع جائــزة ســالم أبــو خــ�ي

ــم. ــة والتعلي بي ــة ال�ت مديري
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ــرآين  ــي الق ــر العلم ــارك يف املؤمت ــرم يش ــة طولك ــي محافظ مفت

ــرى ــاطات أخ األول ونش

ــة  ي محافظ
ــ�ت ــدوي- مف ــار ب ــيخ عم ــة الش ــارك فضيل ــرم: ش طولك  

ي الأول، الــذي عقدتــه مديريــة أوقــاف 
ي المؤتمــر العلمــي القــرآ�ف

طولكــرم- �ف

ي 
طولكــرم، حيــث قــّدم ورقــة عمــل حــول دور معلــم التجويــد والتحفيــظ �ف

ف والمعارصيــن. ربــط الآيــات القرآنيــة بالقــدوات الصالحــة، مــن الصالحــ�ي

ي طولكــرم، حــول القــدس 
عيــة �ف ة أمــام طــالب المدرســة الرسث وألقــى فضيلتــه محــارصف  

ي مســجد الكوثــر يومــي 
ف �ف ف فقهيــ�ي ســالم، علمــاً أن فضيلتــه يقــوم بإلقــاء درســ�ي ي الإ

ومكانتهــا �ف

ي يجيب(الذي 
ي برنامج )أنت تســأل والمفــ�ت

الأحــد والخميــس من كل أســبوع، إضافة إل مشــاركته �ف

ف الفقهية. ي نابلس أســبوعياً، يجيــب فيه عن أســئلة المســتفت�ي
 يقــدم عــ�ب إذاعــة القــرآن الكريم �ف

مفتي محافظة جنني يزور بلدية جنني 

ويشارك يف نشاطات أخرى عدة

ــو  ــد أب ــيخ محم ــة الش : زار فضيل ف ــ�ي جن  

 ، ف - بلديــة جنــ�ي ف ي محافظــة جنــ�ي
الــرب –مفــ�ت

ي تخــدم 
وذلــك لبحــث العديــد مــن القضايــا الــ�ت

ي مركــز 
ي لقــاء توعــوي �ف

الصالــح العــام، وشــارك �ف

»شــارك« حــول مواقــع التواصــل الجتماعــي، 

ي مدرســة الصداقــة 
ي �ف لمــان الطــال�ب ي حفــل ال�ب

و�ف

ي حــل العديــد مــن 
ي مدرســة ديــر أبــو ضعيــف، وســاهم �ف

اث �ف ي فعاليــات يــوم الــ�ت
كيــة، و�ف ال�ت

ــج  ام ــن ال�ب ــد م ي العدي
ــاركة �ف ــة إل المش ضاف ــائرية، بالإ ــة والعش ــات العائلي اع ف ــات وال�ف الخالف
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ــا. ع فيه ــرسث ف رأي ال ــ�ي ــة وب ــات المختلف ــن الموضوع ــد م ــا إل العدي ــرض فيه عالمية،تع الإ

مفتــي محافظــة ســلفيت يشــارك يف افتتــاح فــرع للبنــك اإلســالمي 

الفلســطيني ونشــاطات أخــرى

محافظــة  ي 
مفــ�ت  – جمعــة  جميــل   – الشــيخ  فضيلــة  شــارك  ســلفيت: 

ي 
ة �ف ، وألقــى محــارصف ي

ســالمي الفلســطي�ف ي افتتــاح فــرع البنــك الإ
ســلفيت- �ف

ــي  ــروف، والنه ــر بالمع ــة الأم ــا أهمي ــاول فيه ، تن ف ــن�ي ــة المس ــة رعاي جمعي

ي الحتفــال بمناســبة 
عــن المنكــر، ومحاربــة الفســاد أينمــا وجــد، وشــارك �ف

ف  ّ ف أهميــة أخــذ الــدروس والعــ�ب مــن حادثــة الهجــرة، كمــا بــ�ي ّ يفــة، وبــ�ي الهجــرة النبويــة الرسث

ــه وســلم، والصــ�ب عــى المــكاره. ــاب هللا وســنة رســوله، صــى هللا علي ــة  التمســك بكت  أهمي

مفتــي قــوى األمــن الفلســطيني يشــارك يف ورشــة عمــل عــن 

عقوبــة اإلعــدام ونشــاطات أخــرى

: شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد ســعيد  ف جنــ�ي

ي 
�ف  – ي 

الفلســطي�ف الأمــن  قــوى  ي 
مفــ�ت  – صــالح 

نظمهــا  عــدام،  الإ عقوبــة  حــول  عمــل  ورشــة 

ــة  ــة العربي ــع الجامع ــاون م ــمس، بالتع ــز ش مرك

ســالم  الإ أن  فضيلتــه  ف  ّ بــ�ي حيــث  الأمريكيــة، 

الخــالص  هــو  وعقيدتــه  يعاتــه  وترسث بأحكامــه 

ي المجتمعــات، كمــا شــارك 
عيــة هــو الضمــان لالأمــن والأمــان �ف لالأمــة، وأن تطبيــق الأحــكام الرسث

ي حــل 
ي إلقــاء العديــد مــن خطــب الجمعــة والــدروس الدينيــة، إضافــة إل  مشــاركته �ف

فضيلتــه �ف

ي برامــج إعالميــة 
اعــات العائليــة والعشــائرية، إضافــة إل المشــاركة �ف ف عــدد مــن الخالفــات وال�ف

ي مســائل ذات صلــة بجوانــب الحيــاة.
عيــة �ف ف فيهــا الأحــكام الرسث ّ عــدة، بــ�ي
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    السؤال األول: ما ......................؟

1. مع�ف }ِفيِه تُِسيُموَن{

شــارة إل ضعفهــا }َضُعــَف  ي ســياق الإ
ي قيــل �ف

ة الــ�ت 2. الحــرسث

ــُب َواْلَمطُْلوُب{ الطَّاِل

3. أصناف الناس الذين يجوز الحج عنهم

4. حكم صالة الجنازة

ي الحديــث النبــوي 
5. الســبع الموبقــات حســب مــا ورد �ف

ــف ي الرسث

6. حق الطريق حسب بيانه صى الله عليه وسلم

كية  7. السم الأسبق لمدينة اسطنبول ال�ت

ة الحالي 8. اسم رئيس بلدية الب�ي

السؤال الثاين: من ..................؟

ي الذي وصفه الله بأنه حليم أواه منيب 1. الن�ب

ي تفس�ي الكتاب العزيز
ف �ف 2. صاحب كتاب الوج�ي

3. القائل:

أ. لأهــل مكــة: )واللــه ل يأتيكــم مــن اليمامــة حبــة حنطــة 

، صــى اللــه عليــه وســلم( ي حــ�ت يــأذن فيهــا النــ�ب

ي
ف تحنان يتابع�ف ب. إل فلسط�ي

ي خط بالقلم 
ف نبىف                                              ومن فلسط�ي

ج. تلك الطبيعة، قف بنا يا ساري

                                                     ح�ت أريك بديع صنع الباري

تنبيه: ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
قيمتها الكلية 1500 شيكل موزعة عى 

ستة فائزين بالتساوي

ملحوظتان :
ي البطاقة 

ي حسب ما ورد �ف
- يرجى كتابة السم الثال�ث

يدي، ورقم  الشخصية )الهوية(، والعنوان ال�ب
جابات بخط واضح . الهاتف وكتابة الإ

- أن ل يقل عمر المتسابق عن 10 سنوات
ي :

جابات عى العنوان الآ�ت - ترسل الإ
رساء، العدد 150 مسابقة الإ

رساء مجلة الإ
فتاء  عالم/ دار الإ  مديرية العالقات العامة والإ

الفلسطينية
يف ص.ب : 20517 القدس الرسث

ص.ب : 1862 رام الله

    السؤال الثالث: كم ............؟

 ُ َ
ي القــرآن الكريــم قولــه تعــال: }َوَمــا أَْكــ�ث

1. تكــرر �ف

} َ ف النَّــاِس َوَلــْو َحرَْصــَت ِبُمْؤِمِنــ�ي

ي ســجون 
غــام الأعــرج �ف 2. قــىف الأســ�ي المحــرر رصف

الحتــالل وزنازينــه

3. عدد:

أ. إخوة يوسف، عليه الصالة والسالم

ي كانــت حــول الكعبــة يــوم الفتــح 
ب. الُنُصــب الــ�ت

عظــم الأ

ــبه  ي ش
ــ�ت ــة، وال ــا راحل ــد فيه ــكاد تج ي ل ت

ــ�ت ــل ال ب ج. الإ

ــا ــاس به ــلم، الن ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص الرس

   السؤال الرابع: أين ............؟

ي أيوب الأنصاري ي الجليل أ�ب 1. دفن الصحا�ب

ي 
ــة �ف ف الكوني ــ�ف ــة، والس لهي ف الإ ــ�ف ــر: "الس ــد مؤتم 2. عق

ــة" ــنة النبوي ــم، والس ــرآن الكري الق

3. عقدت ورشة عمل: "حماية الأوزون حماية لحياتنا"

مسابقة العدد 150
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السؤال األول:

ي قبة الصخرة
�ت . رسث

السؤال الثاين:
ف مرة  ما يزيد عن ست�ي

 )49( شهيداً

السؤال الثالث:

1. 15هـ - 637م

2. 15 /3 /2019م

ي الشدة
3. �ف

السؤال الرابع:

ي اختالف الأحوال
1. قد يكون واجباً، أو مندوباً �ف

2. القرآن الكريم

3. حظر ذلك

4. المجاهرين بالمعا�ي

5. )آِيُبوَن تَاِئُبوَن َعاِبُدوَن ِلَربَِّنا َحاِمُدوَن(

) ي
ي علم المعا�ف

عجاز �ف 6. )دلئل الإ

7. الكلب

السؤال الخامس:

1. ماعز بن مالك

ي بكر 2. أسماء بنت أ�ب

3. أبو بكر الصديق

4. ذكوان

5. تميم الداري

6. عبد الله بن أريقط

السؤال السادس:

1. عبد الله بن عباس

2. عمرو بن العاص

ي
3. د. رأفت الميقا�ت

4. الشافعي

الفائزون يف مسابقة العدد 148

1. النا أكرم جمعة                                           أريحا                                                         250

2. دالية عبد الرؤوف عبد الله                  نابلس                                                        250

3. عبد الله يحيى حامد مساد                   جنني                                                         250

4. وحيد عمر موىس                                    القدس وضواحيها                             250

5. عصام محمد عبد سحوري                    بيت لحم                                                  250

6. رشيف محمد مفارجة                              رام الله                                                  250 

اسم الفائز                                          العنوان                                   قيمة الجائزة
بالشيكل

اطا�ت �ش �ف

إجابة مسابقة العدد 148
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الفضيلة أصحاب  إلى  نتوجه  فإننا  اللكرام،  وقرائها  »الإسراء«  مجلة  بين  التواصل  على  حرصاً       

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

إضافة الهادفة،  ية  الشعر والقصائد  والأبحاث  المقالات  من  المختلفة  تصل مشاركاتهم  أن  آملين  اللكريم، 

والإنسانية الدينية  المجالات  تشمل  متنوعة،  المجلة  موضوعات  أن  علماً  السديدة،  ملحوظاتهم  إلى 

والثقافية والعلمية وغيرها، ويخصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

     ونلفت الانتباه إلى ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :

يق البريد الإللكتروني، أو باليد. 1. طباعة المادة المراد نشرها على الحاسوب، وترسل عن طر

2. ألا يزيد المقال عن ) 1500( كلمة، والبحث عن ) 3000 ( كلمة.

3. كتابة نصوص الآيات مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.

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

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

5. التوثيق عند الاقتباس، سواء من الإنترنت أم اللكتب والمراجع والمصادر الأخرى.

6. عمل هوامش ختامية، أو حواٍش سفلية، تشمل المعاني والتوثيق ... إلخ.

    مع التنبيه إلى ضرورة تجنب إرسال مقالات أو أبحاث سبق نشرها، سواء في مجلة الإسراء أو غيرها، 

إضافة إلى الامتناع عن إرسال مقالات منسوخة عن مجلات أو مواقع إللكترونية .

     نستقبل المراسلات على العنوان الآتي :

     القدس : مجلة الإسراء / فاكس : 6262495 ص.ب: 20517

     الرام : تلفاكس : 2348603 ص.ب 1862

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


