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عقيــدة التمســك باملــرى
أقــوى مــن إمــاءات املبطلــن
الشيخ محمد أحمد حسني
املرشف العام

الحديــث عــن القــدس والمســجد أ
القــى المبــارك ذو شــجون ،وبدايــة نقــول :إن
أ
ت
ت
ت
ـ� باركهــا
القــدس الـ ي
ـ� نقصــد هــي الـ ي
ـ� تحتضــن المســجد القــى المبــارك ،وهــي المدينــة الـ ي
اللــه ،وجعلهــا محــط أنظــار المؤمنـ ي ن
ـ� بــه ،دون أن يعتــدي بعضهــم عــى بعــض ،أو يُحدثــوا
بغــر حــق.
فيهــا ظلمــاً ،أو اقتالعــاً ،أو إحــاال ً ي

مكانة القدس واملسجد األقىص املبارك يف اإلسالم:
أ
ف
الســام ،والحديــث عــن
للقــدس والمســجد القــى المبــارك مكانــة عظيمــة ي� ديــن إ
ذلــك ليــس مبتدع ـاً ،وال مفتع ـاً ،وال واهي ـاً ،وإنمــا ينبــع مــن يقـ ي ن
ـ� راســخ ،وعالقــة وطيــدة،
أ
أ
ف
ن
ـا�
جذورهــا ي� أعمــاق الرض ،وأغصانهــا تناطــح الســحاب ،فالمســجد القــى المبــارك هــو ثـ ي
مســجد وضــع ف� أ
الرض لعبــادة اللــه ،فعــن ب يأ� َذ ٍّر ،قــال( :قلــت :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه؛ أَ ُّي َم ْسـ ِـج ٍد
ُِ
ي
أ
وضـ ف أ
ـى ،قلــت:
ُِ َ
ـع ي� الرض أَ َّو ُل؟ قــال :ا ْل َم ْسـ ِـج ُد ا ْل َحـ َـر ُام ،قلــت :ثُـ َّـم أَ ٌّي؟ قــال :ا ْل َم ْسـ ِـج ُد ال َ ْقـ َ
(*)
ـو َم ْسـ ِـج ٌد)
َكـ ْـم بَ ْي َن ُه َمــا؟ قــال :أَ ْربَ ُعـ َ
الصــا ُة َف َصـ ِّـلَ ،ف ُهـ َ
ـون َس ـ َن ًةَ ،وأَيْ َن َمــا أَ ْد َر َك ْتــكَ َّ
1

وهــو أوىل قبلـ تـ� صــاة المسـ ي ن
َ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
ـلم� ،فعــن الـ ب َ َ
ي
ـر ِاء بــن عــازب( :أ َّن ال َّنـ ِب ي َّ
ـال أَخْ والــه مـ أ
ـارَ -وأَنَّــهُ َص َّل
َو َسـ َّل َم ،ك َ
َان أَ َّو َل َمــا َقـ ِـد َم َ
الم ِدي َنـ َـة نَـ َز َل َعـ َـى أَ ْجـ َـد ِاد ِه  -أَ ْو َقـ َ َ ِ ِ ِ َ
ـن الَن َْصـ ِ

ش
ش
ـون ِق ْب َل ُتــهُ
َان يُ ْع ِج ُبــهُ أَ ْن تَ ُكـ َ
ـر شَ ـ ْه ًرا َ -وك َ
ـت َ
ِق َبـ َـل بَ ْيـ ِ
ـر شَ ـ ْه ًرا  -أَ ْو َس ـ ْب َع َة َعـ َ َ
الم ْقـ ِـد ِس ِس ـ َّت َة َعـ َ َ
* صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة.
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ـو ٌمَ ،فخَ ـ َـر َج َر ُجـ ٌـل
ـتَ ،وأَنَّــهُ َصـ َّـى أَ َّو َل َص ـا َ ٍة َص َّلهَ ــا َص ـا َ َة َ
ـرَ ،و َصـ َّـى َم َعــهُ َقـ ْ
ِق َبـ َـل ال َب ْيـ ِ
العـ ْ ِ

ـونَ ،ف َقـ َ
ـع
ـن َصـ َّـى َم َعــهُ َ ،ف َمـ َّـر َعـ َـى أَهْ ـ ِـل َم ْسـ ِـج ٍد َوهُ ـ ْـم َر ِاك ُعـ َ
ـت َمـ َ
ـال :أَشْ ـ َه ُد ِبال َّلـ ِـه َل َقـ ْـد َص َّل ْيـ ُ
ِم َّمـ ْ
ـت ال َي ُهــو ُد
ـتَ ،وكَانَـ ِ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ ،ق َبـ َـل َم َّكـ َـةَ ،فـ َـدا ُروا ك ََمــا هُ ـ ْـم ِق َبـ َـل ال َب ْيـ ِ
َر ُسـ ِ
ـت،
َقـ ْـد أَ ْع َج َب ُهـ ْـم ِإ ْذ ك َ
ـت َ
ـابَ ،ف َل َّمــا َو َّل َو ْج َهــهُ ِق َبـ َـل ال َب ْيـ ِ
الم ْقـ ِـد ِسَ ،وأَهْ ـ ُـل ِ
ـى ِق َبـ َـل بَ ْيـ ِ
َان يُ َصـ ِّ ي
الك َتـ ِ
أَنْكَ ـ ُـروا َذ ِلــكَ ).

()1

النــ� محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مصداقــاً الفتتاحيــة ســورة
وهــو مــرى ب ي

ت
الحـ َـر ِام
{س ـ ْب َح َ
إ
ـن َ
الم ْسـ ِـج ِد َ
سى ِب َع ْبـ ِـد ِه َل ْي ـا ً مـ َ
ـ� يقــول عــز وجــل فيهــاُ :
ان ا َّلـ ِـذي أَ ْ َ
الرساء ،الـ ي
أ
(الرساء)1:
ـر} إ
السـ ِـم ُ
ِإ َل َ
ـى ا َّلـ ِـذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل�ن ُ ِ يَــهُ ِمـ ْ
ـن آيَا ِت َنــا ِإنَّــهُ هُ ـ َ
الم ْسـ ِـج ِد ال َ ْقـ َ
ـو َّ
يع ال َب ِصـ ي ُ
ت
ـ� ينحــر شت�يــع
وهــو ،مــع هــذا وذاك وإىل يــوم الديــن ،أحــد المســاجد الثالثــة الـ ي
وكب�هــا ،عــى وجــه البســيطة ،فعــن
صغ�هــا ي
شــد الرحــال إليهــا ،دون ســواها مــن المســاجد ،ي
ض
الر َحـ ُ
ـال إال
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ال تُشَ ـ ُّـد ِّ
ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
ـول ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،و َم ْسـ ِـج ِد
ـاج َد؛ َ
الم ْسـ ِـج ِد َ
الر ُسـ ِ
إىل ثَالثَـ ِـة َم َسـ ِ
الحـ َـر ِامَ ،و َم ْسـ ِـج ِد َّ
أ
()2
ــى)
ال َ ْق َ
تصاعد وترية االعتداءات عىل القدس واملسجد األقىص املبارك:

تتعــرض مدينــة القــدس ودرتهــا المســجد أ
القــى المبــارك العتــداءات متصاعــدة،
كثــرة ومتنوعــة ،منهــا مــا يتعلــق ت
بالــراث والثوابــت التاريخيــة ،ومنهــا مــا يتعلــق
أشــكالها ي
ف
ن
ت
ـا� الصحيــة ،ومنهــا مــا
بالمبـ ي
ـا� ،ومنهــا مــا يتعلــق بال�بيــة والتعليــم ،ومنهــا مــا يتعلــق بالمشـ ي
ن أ
ن
ت
ـ�
يتعلــق بحيــاة إ
النســان الفلسـ ي
ـطي� ولــوازم بقائــه ،ومنهــا مــا يخــص القوانـ يـ� والنظمــة الـ ي

يُــراد فرضهــا عليهمــا ،للمــس بهمــا وأهلهمــا.
اليمان.
الصالة من إ
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
اليمان ،باب َّ
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة ف ي� مسجد مكة والمدينة ،باب فضل الصالة ف ي� مسجد مكة والمدينة.
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ومــن الصعــب بمقــال أن يحيــط بصــور هــذه االعتــداءات وتفاصيلهــا ،فذلــك مجالــه ف ي�
أ
ت
ـ� تصــدر عــن جهــات االختصــاص ،محليـاً ودوليـاً ،والمـراد
الدراســات والبحــاث إ
الحصائيــة الـ ي
بالشــارة إىل بعــض تلــك االعتــداءات ،بمــا يخــدم هــدف التذكـ يـر بأنـ ي ن
ـ� القــدس
هنــا االقتصــار إ
أ
ف
ن
و� أكنافهمــا.
والمســجد القــى المبــارك ،والمرابطـ يـ� فيهمــا ،ي
القــدس فتحهــا المســلمون ،ولــم يظلمــوا أحــداً مــن أهلهــا ،ولــم يقتلعــوا ســاكنيها
الب َيــع والصلــوات بالمســاجد ،وهــا هــي اليــوم تتعــرض ألبشــع
مــن بيوتهــم ،ولــم يســتبدلوا ِ
أشــكال الغصــب والقهــر ،ويواجــه أهلهــا أ
القحــاح أقــى صنــوف االضطهــاد ،وأبشــع أشــكال
تهج�هــم عنهــا ،وطمــس معالمهــا ،ومحــو هُ ويتهــا.
تضييــق الخنــاق ،بقصــد ي
والقــدس ذات التاريــخ العريــق ،والحضــارة أ
الصيلــة ،وجــدت مــن النــاس اليــوم

ين
والمســلم� فيهــا ،فحــاول مــن ال يملــك حقــاً فيهــا أن يهبهــا لمــن ال
منكريــن لحــق العــرب
يســتحقها ،فـ ن
ـأ� لــه وأمثالــه أن ينكــروا حــق المسـ ي ن
ـلم� فيهــا؟! إنهــم لــن يســتطيعوا ذلــك ،ألن
ـلم� وعبادتهــم وثقافتهــم وتراثهــم ووجدانهــم ،وللمسـ ي ن
القــدس مرتبطــة بعقيــدة المسـ ي ن
ـيحي�

فيهــا كنائــس ومقدســات ،فهــي ليســت ككل المــدن ،وإنمــا هــي مدينــة المدائــن ،يحــن المســلم
ت
ـ� لهــا معهمــا مشـ تـركات وتقاطعــات
إليهــا كمــا يحــن إىل مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة ،الـ ي
قررهــا اللــه جــل ف ي� عــاه ،وخلدهــا الرســول الكريــم ،محمــد بــن عبــد اللــه ،صــى اللــه عليــه
الخيــار ،مــن أ
وســلم ،وحفــظ ودهــا وحقهــا الســلف أ
الم ـراء والفاتحـ ي ن
ـ� والقــادة المظفريــن.

القدس واملسجد األقىص ألمة اإلسالم:

ين
الفلســطيني� وأبناءهــا وحدهــم،
ينبغــي التأكيــد دومــاً عــى أن القــدس ال تخــص
بــل إىل مســجدها أ
القــى المبــارك أرسي
بالنــ� محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــي
بي
ـلم� أ
قبلــة المسـ ي ن
الوىل ،وإليهــا يشــدون رحالهــم ،كمــا يشــدونها إىل المســجد الح ـرام ف ي� مكــة
ين
المســلم� أن يهبــوا
المكرمــة ،والمســجد النبــوي ف ي� المدينــة المنــورة ،وهــذا الحــق يُلــزم
لحمايتــه بمــا أوتــوا مــن قــوة ،ومواقــف شــجاعة مستبســلة موحدة ،بعيــداً عن الشــقاق والـنز اع،
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فانشــغال كثـ يـر مــن العــرب والمسـ ي ن
ـلم� ،أو إشــغالهم بأوضاعهــم الداخليــة ،أو رصاعاتهــم
ف
الحســاس بوهــج قضيــة القــدس
ج�انهــم ،أضعــف حــرارة إ
ي� بلدانهــم ،أو ب�نز اعاتهــم مــع ي
وأقصاهــا لديهــم ،فأصبحــت هــذه القضيــة الـ تـ� كانــت أ
الوىل لــدى العــرب والمسـ ي ن
ـلم� ،ثانويــة
ي
ـ� ،ويجعــل ت
الم�بصـ ي ن
عنــد بعضهــم ،أو هامشــية ،وهــذا وضــع ينــدى لــه الجبـ ي ن
ـ� بالقــدس
والســامي مــن
ـر� إ
يســتفردون بخنقهــا ،وتغيـ يـر معالمهــا لصالــح التهويــد ،ومحــو الوجــود العـ ب ي
معالمهــا وشــوارعها وأزقتهــا ،حـ تـى وصــل بهــم االســتفحال ف ي� هــذا المنحــى َحـ َّـد تغيـ يـر أســماء
بعــض شــوارعها وميادينهــا وأحيائهــا إىل مســميات بع�يــة ،وتكتــب بألفاظهــا كذلــك.

فتــوى بتحريــم التعاطــي مــع صفقــة القــرن ومروجيهــا الذيــن
تطاردهــم اللعنــة إىل يــوم الديــن:
ف� أعقــاب العــان عمــا بــات يعــرف بصفقــة القــرن ،أصدرنــا ف�  17جمــادى آ
الخــرة
إ
ي
ي
ف
و� ت
ن
ش
ال�ويج
 1441هـــ وفــق 11شــباط 2020م فتــوى مــن القــدس ،تبـ يـ� الحكــم ال�عــي فيهــا ،ي
ت
اال�:
لهــا ،والتعاطــي معهــا ،وقــد أعلــن عنهــا وفــق ي
ف
ف
و� ظــل مــا يحــاك
القــدس :ي� ظــل إ
العــان المنبــوذ عمــا يســمى بصفقــة القــرن ،ي
ال�يــف ،ودرتهــا المســجد أ
ين
لفلســط� ومنارتهــا القــدس ش
القــى المبــارك ،مــن صفقــات

ومؤامــرات ،تهــدف ف� مجملهــا إىل تصفيــة القضيــة الفلســطينية إىل أ
البــد ،وتقطيــع أوصــال
ي
ت
ن
الفلسـ ي ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية،
ـطيني� ،أصــدر الشــيخ محمــد حسـ يـ� ،المفـ ي
وخطيــب المســجد أ
القــى المبــارك ،فتــوى بتحريــم التعاطــي مــع هــذه الصفقــة ومروجيهــا،
ف
بغ� حق ،مســتنداً ف ي� ذلك إىل مســوغات عدة ،مــن أبرزها:
الذيــن يطغــون ويتجـ بـرون ي� دنياهــم ي
ـ� ،وتحــرم المسـ ي ن
ال�عيـ ي ن
أن صفقــة القــرن تســلب القــدس مــن أصحابهــا ش
ـلم� مــن
ثالــث مســاجدهم ،وأوىل قبلت ْيهــم ،ومــرى نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وتضيــع حقــوق
الالجئـ ي ن
ال�عيــة عــن المطالبــة بالحقــوق ش
ـ� ،وت ـنز ع ش
الم�وعــة لشــعب يقتلــع مــن ديــاره قه ـراً
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وبغيــاً ،فصفقــة القــرن تهــدف إىل تصفيــة القضيــة الفلســطينية لتصبــح أشــاء بــا قيمــة،
ن
ـطي� الــذي ضحــى عـ شـرات السـ ي ن
ـن� ،لينــال حقــه الطبيعــي ف ي� الحيــاة ،وتقريــر
والشــعب الفلسـ ي
ف
ف
و� المقابــل؛ فــإن
المصـ يـر ،جــاءت هــذه الصفقــة وألغــت حقــه ي� الحيــاة عــى أرضــه بكرامــة ،ي
هــذه الصفقــة تشــد عــى يــد الظالــم المغتصــب ،وتــؤازره ،وتمنحــه ظلمـاً وعدوانـاً معظــم
أ
الرض الفلســطينية ،المعطــرة بدمــاء الشــهداء الزكيــة ،فهــي صفقــة جائــرة متلبســة بالخطايــا

آ
والثــام والجرائــم ،وهــي تُفــرض مــن طــرف واحــد ،وتَتنـ ف
ـا� مــع أبســط درجــات القيــم النبيلــة،
مــا يؤكــد أن الــذي يخطــط لهــذا العــدوان الغاشــم أو يســانده ،أو يســكت عنــه راضياً ،يســتحق
ين
أجمعــ� ،مصداقــاً لقولــه عــز وجــل ...{ :أَال َل ْع َن ُ
ــة ال ّل ِــه َع َ
ــى
لعنــة اللــه ومالئكتــه والنــاس

�}(هــود ،)18:وهــو القائــل ســبحانه{ :أُ ْو َلــ ِـئكَ َج َزآؤُهُ ـ ْـم أَ َّن َع َل ْي ِهـ ْـم َل ْع َنـ َـة ال ّلـ ِـه َوا ْل َم آل ِئ َكـ ِـة
الظَّا ِل ِم ي ن َ
ف
ف
ـاة
ـاس أَ ْج َم ِعـ ي ن َ
ـر ُر ُسـ َل َنا َوا َّل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا ِ ي� ا ْل َح َيـ ِ
َوال َّنـ ِ
ـ�}(آل عمـران ،)87:ويقــول جــل ي� عــاه{ِ :إنَّــا َل َننـ ُ ُ
أ
ـ� َم ْع ِذ َرتُ ُهـ ْـم َو َل ُهـ ُـم ال َّل ْع َنـ ُـة َو َل ُهـ ْـم ُســو ُء
ـو َم يَ ُقـ ُ
ـع الظَّا ِل ِمـ ي ن َ
ـو َم َل يَن َفـ ُ
ُّ
ـوم ْالَشْ ـ َها ُد* يَـ ْ
الدنْ َيــا َويَـ ْ
الد ِار}(غافــر.)52 - 51:
َّ

ف
ومــن يتعاطــى مــع هــذه الصفقــة الـ تـ� يرفضهــا كل حــر ش
الســام
و�يــف ي� ديــار إ
ي
جميعــاً ،فإنمــا يخــون المســجد أ
ين
وفلســط� ،ويعــد خائنــاً للــه
القــى المبــارك والقــدس
ولرســوله ،صــى اللــه عليه وســلم ،ولجماعــة المسـ ي ن
ـن َآم ُنوا
ـلم� ،والله تعــاىل يقــول{ :يَاأَيُّ َها ا َّل ِذيـ َ

ـول وت َخُ ونُــوا أَمان َات ُكــم وأَنْتــم ت َع َلمون} أ
(النفــال ،)27:والعالــم أجمــع مطالــب
َ ِ ْ َ ُ ْ ْ ُ َ
الر ُسـ َ َ
َل تَخُ ونُــوا ال َّلــهَ َو َّ
ين
فلســط� وقدســها ومقدســاتها وشــعبها ،ونرصتهــم.
بالعمــل الجــاد لوقــف العــدوان عــى

واللــه تعــاىل نهــى عــن مســايرة الظالمـ ي ن
ـ� ،والسـ يـر ف ي� ركابهــم ومواالتهــم ،فقــال جـ َّـل

ـن أَ ْو ِل َيــاء ثُـ َّـم ال َ
شــأنهَ :
ون ال ّلـ ِـه ِمـ ْ
{وال َ ت َْر َك ُنــواْ ِإ َل ا َّل ِذيـ َ
ـن ظَ َل ُمــواْ َف َت َم َّسـك ُُم ال َّنــا ُر َو َمــا َل ُكــم ِّمــن ُد ِ
ون}(هــود ،)113:وأنبيــاء اللــه تـ بـرؤوا مــن جنايــات المجرمـ ي ن
ـ� ،فهــذا مــوىس ،عليــه الســام،
ُنص َ
ت َ ُ
يقطــع عــى نفســه عهــداً للــه بــأن ال يكــون منــارصاً وال مــؤازراً للمجرمـ ي ن
ـ� ،كمــا ف ي� القـرآن الكريــم
8
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عــى لســانهَ { :قـ َ
�}(القصــص ،)17:مــا يســتلزم
ـن أَ ُكـ َ
ـون ظَ ِهـ يـراً ِّل ْل ُم ْج ِرِم ي ن َ
ـال َر ِّب ِب َمــا أَن َْع ْمـ َ
ـى َف َلـ ْ
ـت َعـ َ ي َّ
والجــرام والعنرصيــة
تحريــم التعاطــي مــع هــذه الصفقــة الجائــرة ،والمتخمــة بالعــوار إ

البغيضــة ،والوقاحــة الشــديدة.
والله يقول الحق ويهدي إىل سواء السبيل
أهمية شد الرحال إىل املسجد األقىص املبارك:

مــن أبــرز الــردود الناجعــة والعمليــة والمتيــرة لكثـ يـر مــن المسـ ي ن
ـلم� عــى مــا يســتهدف

قدســهم ومــرى نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أن يكثفــوا مــن شــد الرحــال إليهمــا،
أ
ش
�ء ،عــى
اســتجابة للحــث النبــوي عــى ذلــك ،ونيــل المثوبــة والجــر مــن اللــه أوالً ،وقبــل كل ي
هــذا العمــل العظيــم ،الــذي مــن ثمــاره أيضـاً؛ تكثيــف التواجــد ف� المســجد أ
القــى المبــارك
ي
عــى مــدار الســاعة ،لتفويــت الفــرص عــى ت
الم�بصـ ي ن
ـ� بــه ،ممــن يســتغلون ســاعات فراغــه مــن

ت
المسـ ي ن
ـ� يقــل وجودهــم فيــه ،لينتهزوهــا لتدنيســه ،والحلــول مكانهــم
ـلم� ،أو الســاعات الـ ي
فيــه ،حـ تـى وصــل أ
المــر بــأن صــاروا يتحدثــون عــن خطــط ماكــرة لتقســيمه زماني ـاً ومكاني ـاً،
ليخرجــوا مــن هــذا التقســيم بنصيــب يســتحوذون عليــه ،كمــا فعلــوا مــن قبــل بالمســجد
البراهيمــي ف ي� مدينــة الخليــل.
إ
قــد يتعــذر عــى بعضنــا القيــام بهــذه المهمــة الدينيــة المتمـ ي ز
ـرة ،بســبب الحصــار
الظالــم الــذي تفرضــه ســلطات االحتــال عــى أهــل أ
الرض الفلســطينية المحتلــة ،ســواء مــن

أ
أ
والغالقــات المتتابعــة،
ناحيــة العمــار أم الوقــات ،أم مــن خــال الحواجــز والمضايقــات إ
الـ تـ� لحقهــا البعــاد القــري والظالــم عــن المســجد أ
القــى وبواباتــه ،لعــدد مــن الرجــال
إ
ي
والنســاء ،شــيباً وشــباناً ،أطفــاال وكبــاراً ،فأصحــاب أ
العــذار الحقيقيــة ال يؤاخــذون ،لكــن الذيــن
ً
يســتطيعون ويتخلفــون ،ليــس لهــم عــذر ،والمضايقــات والتعــب والزحــام ينبغــي أن ال تــدرج
لديهــم ضمــن الئحــة أ
العــذار القاهــرة.
9
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ن
ت
ـوا� ،ف ي� نــرة المســجد
فالخطــب جلــل ،والوضــع عصيــب ،ال يحتمــان الــردد والتـ ي

أ
القــى المبــارك ،بالحضــور إليــه لالعتــكاف والصــاة ،وتلقــي دروس العلــم ،وتعلــم القـرآن
الكريــم ،والبعــض فقــه الرســالة والمطلــوب ،فــرأى أن يســاهم بهــذه النــرة مــن خــال
ال�كــة والمثوبــة ،وأدا ًء لواجــب جمــع الحشــود لهــذا المســجد
إجـراء عقــود الــزواج فيــه ،رجــاء ب
أ
ـ� والمرابطـ ي ن
السـ يـر ،وتعبـ يـراً عــن الحــب العميــق الــذي يعمــر قلــوب المؤمنـ ي ن
ـ� ف ي� جنبــات أوىل
الــ� وضعهــا ف� أ
المســلم� ،ن
ت
ت
ين
ين
قبلــ�
الرض لعبادتــه ،واختــاره
وثــا� مســاجد رب
ي
ي
العالمــ� ،ي
يْ
ين
ين
والمرســل� عليــه وإياهــم أفضــل الصــاة ،وأتــم التســليم.
النبيــ�
مــرى لخاتــم
فالذيــن يشــدون الرحــال إىل المســجد أ
القــى ف ي� هــذه الظــروف العصيبــة ،المتخمــة
بالمخاطــر ،ينطلقــون مــن عقيــدة إيمانيــة راســخة ،تدفعهــم إىل التمســك بمــرى نبيهــم ،صىل
اللــه عليــه وســلم ،مهمــا تعاظمــت التضحيــات والتحديــات ،وهــم بذلــك يعـ بـرون عمــا يجــول
ف
ن ت
ـ� يحاولــون مــن
ي� رسائرهــم مــن تعلــق عقائــدي بمســجدهم ،يفــوق إمــاءات المبطلـ يـ� ،الـ ي
الســامية عليــه ،أو ســحب البســاط مــن تحــت
خاللهــا انتهــاز الفــرص لفــرض الســيادة غـ يـر إ
ن
أقــدام المر ي ن
والــدا� أن يعلــم أن ارتبــاط
للقــاص
ــر عليــه ،وهنــا ينبغــي
ي
ابطــ� فيــه ،الغُ ي ُ ِ
ي
ـلم� بالمســجد أ
المسـ ي ن
القــى المبــارك عقائــدي ،ال ينفــك بق ـرار بـ شـري ،ولــو اجتمــع الخلــق
متضافريــن لــه ،فكيدهــم ســيؤول إىل ضــال ،وســينقلب الســحر عــى الســاحر ،وســيعلم
الذيــن ظلمــوا لمــن عقـ بـى الــدار.

فضل الرباط يف املسجد األقىص املبارك:
المرابطــون والمرابطــات ف� المســجد أ
القــى المبــارك ،لهــم أجرهــم ونورهــم بــإذن
ي
ـو� لهــم وحســن مقــام ،فالربــاط فضلــه عظيــم ،وأجــره عميــم ،وقــد أبــان عــن
ربهــم ،فطـ ب
ط يـ ف
ـر مــن
ذلــك الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حيــث قــال(ِ :ربَــا ُ َ ْ
ـو ٍم ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ،خَ ـ ي ْ ٌ
الر ْو َحـ ُـة
الدنْ َيــا ومــا عليهــاَ ،و َم ْو ِضـ ُ
ـر مــن ُّ
ُّ
ـع َسـ ْ
ـو ِط أَ َح ِد ُكـ ْـم مــن ا ْل َج َّنـ ِـة ،خَ ـ ي ْ ٌ
الدنْ َيــا ومــا عليهــاَ ،و َّ
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ف
ان ،قــال:
الدنْ َيــا ومــا عليهــا)( ،)1وعــن َسـ ْل َم َ
ـر مــن ُّ
يَ ُر ُ
وح َهــا ا ْل َع ْبـ ُـد ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه أو الْغَ ـ ْـد َو ُة ،خَ ـ ي ْ ٌ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــولِ :ربَــا ُ
(ســمعت َر ُسـ َ
ـو ٍم َو َل ْي َلـ ٍـة ،خَ ي ْ ٌ� مــن ِص َي ِام شَ ـ ْه ٍر
ط يَـ ْ
()2
ـان)
ـن ا ْل َف َّتـ َ
َو ِق َي ِامـ ِـهَ ،و ِإ ْن َمـ َ
ـات َجـ َـرى عليــه َع َم ُلــهُ الــذي كان يَ ْع َم ُلــهُ  ،وأجــري عليــه ِر ْز ُقــهُ َ ،وأَ ِمـ َ
فــإذا كان هــذا هــو فضــل المرابــط العــام ف ي� ســبيل اللــه ،ومكانتــه عنــد ربــه ،فكيــف
المســلم� أ
ين
ين
النبيــ�
الوىل ،ومــرى خاتــم
ينــري للــذود عــن قبلــة
بالمرابــط الخــاص الــذي ب

الرســول محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والذيــن برباطهــم يحولــون دون تنفيــذ مخططــات
جهنميــة ضــد القــدس ومقدســاتها ،وعــى رأســها المســجد أ
القــى المبــارك ،وهــم بذلــك
يســتجيبون ألمــر اللــه بالربــاط ،حســب مــا جــاء ف ي� قولــه عــز وجــل ف ي� خاتمــة ســورة آل عمـران:

ـرواْ َو َص ِابـ ُـرواْ َو َر ِابطُــواْ َواتَّ ُقــواْ ال ّلــهَ
{يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــواْ ْ
اصـ ِب ُ

ـون} (آل عم ـران)200:
َل َع َّل ُكـ ْـم تُف ِْل ُحـ َ

ت
الــ� يجدهــا المرابطــون والمرابطــات جــراء
وال يخفــى عــى أحــد حجــم المعانــاة ي

إرصارهــم عــى المنافحــة عــن مســجدهم ،بالتواجــد واالعتــكاف فيــه ،وشــد الرحــال إليــه،
ت
الــ� هجــر فيهــا المرابطــون
وقــد تــوج ذلــك وعــزز بحمــات الفجــر العظيــم المباركــة ،ي
والمرابطــات صغــاراً وكبــاراً دفء الف ـراش ،وخرجــوا ف ي� الـ بـرد القــارس قبيــل الفجــر ،ليتمكنــوا
مــن أداء صــاة الفجــر مــع الحشــود الكبــرة ف� جنبــات مســجدهم أ
القــى المبــارك ،كمــا صنــع
ي ي
ف
ف
ف
و� عــدد آخــر مــن المســاجد الفلســطينية،
الغُ ـ ي ُـر ي� المســجد إ
البراهيمــي ي� مدينــة الخليــل ،ي
ـط� ،تأســياً بهــذه الخطــوة المباركــة ،الـ تـ� يرجــى لمــن ت
حـ تـى خــارج فلسـ ي ن
اق�حهــا ،وخطــط لهــا،
ي
ت
ـ� تـئن مــن قلــة
واســتجاب إليهــا ،المثوبــة ،وأن يجزيهــم اللــه خـ يـر الجـزاء ،عــن المســاجد الـ ي
الــرواد ،وفظاعــة المؤامـرات ،والكيــد العظيــم ،الــذي يحــاك ضدهــا ،فلهــم أجــر الربــاط بهذه
ـ� الفجــر ف ي� جماعــة ،الذيــن تعهــد لهــم ربهــم أن يكونــوا ف ي�
الخطــوات ،مضافـاً إىل منــازل مصـ ي
والس� ،باب فضل رباط يوم ف ي� سبيل الله.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
المارة ،باب فضل الرباط ف ي� سبيل الله عز وجل.
 .2صحيح مسلم ،كتاب إ
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ـو ف ي� ِذ َّمـ ِـة
ـح َف ُهـ َ
كنفــه وواليتــه ،مصداقـاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم(:من صــى َصـ َـا َة ُّ
الص ْبـ ِ
ش
ش
ـى ٍء ،يُ ْد ِر ْكــهُ  ،ثُـ َّـم
ال َّلـ ِـه ،فــا يَطْ ُل َب َّن ُكـ ْـم اللــه مــن ِذ َّم ِتـ ِـه ِبـ َ ي ْ
ـى ٍء ،فإنــه مــن يَطْ ُل ْبــهُ مــن ِذ َّم ِتـ ِـه ِبـ َ ي ْ
ف
()1
ـار َج َه َّنـ َـم)
يَكُ َّبــهُ عــى َو ْج ِهـ ِـه ي� نَـ ِ
ض
()2
ر� الله عنه ،أَ َّن َر ُسـ َ
ون
ـول ال َّل ِه ،صىل الله عليه وســلم ،قال( :يَ َت َعا َق ُب َ
وعن ب يأ� هُ َريْ َر َة ،ي
في ُكــم م َلئ َكـ ٌـة بال َّليــل ،وم َلئ َكـ ٌـة بالنهــار ،ويجتمعـ ف
ـر َو َصـ َـا ِة ا ْلف َْجـ ِـر ،ثُـ َّـم
ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ َ ِ ِ َّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ُ َ
ـون ي� َصـ َـا ِة ا ْل َعـ ْ ِ
ــمَ ،ك ْي َ
ــون:
ــادي؟ َف َيقُو ُل َ
ــف ت ََر ْك ُت ْ
ــم ِب ِه ْ
ُــمَ ،ف َي ْســأَ ُل ُه ْم وهــو أَ ْع َل ُ
يــن بَاتُــوا ِفيك ْ
ــر ُج ا َّل ِذ َ
ــم ِع َب ِ
يَ ْع ُ

ــون)
ــم يُ َص ُّل َ
ــم يُ َص ُّل َ
ــم َوهُ ْ
ــونَ ،وأَتَ ْي َناهُ ْ
ــم َوهُ ْ
ت ََر ْك َناهُ ْ

()3

النرص صرب ساعة ،وال نامت أعني الجبناء واملتخاذلني:
ال ـراع مــع أهــل الباطــل عــى الحقــوق ،ومنهــا الحــق بالمســجد أ
القــى المبــارك،

رصاع صعــب وشــاق ومريــر وحتمــي؛ ألن أهــل الباطــل يتســلحون بقــوة ماديــة ،وغطرســة
وعنجهيــة ،يحاولــون مــن خاللهــا فــرض أطماعهــم عــى أرض الواقــع ،بالبطــش والعربــدة
ين
والمســلم� ،وتواطــؤ بعضهــم مــع
السياســية والعســكرية ،واســتغالل ضعــف العــرب

ت
ـ� يتــم مــن خاللهــا تســهيل مهمــة أهــل الباطــل ،وطعــن
المشــاريع المشــبوهة أو البائســة ،الـ ي
ابطــ� ف� المســجد أ
ن
القــى المبــارك ومــا حولــه ف ي� ظهورهــم المكشــوفة ،وصدورهــم
المر ي ي
ـ� بذلــك واجبــات المســلم للمســلم ،الـ تـ� منهــا ،مــا جــاء ف� آ
العاريــة ،متناسـ ي ن
اليــات القرآنيــة
ي
ي
{و َمــا َل ُكـ ْـم ال َ
الكريمــة ،وأحاديــث خـ يـر ب
ال�يــة ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فاللــه تعــاىل يقــولَ :
تُقَات ُلـ ف
ـون َربَّ َنــا
ـن يَقُو ُلـ َ
ِ َ
ـون ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َوا ْل ُم ْس ـ َت ْض َع ِف ي ن َ
ـال َوال ِّن َســاء َوا ْل ِو ْلـ َـد ِان ا َّل ِذيـ َ
� ِمـ َ
الر َجـ ِ
ـن ِّ
اج َعــل َّل َنــا ِمــن َّل ُدنــكَ
اج َعــل َّل َنــا ِمــن َّل ُدنــكَ َو ِل ّيـاً َو ْ
ـن هَ ــ ِـذ ِه ا ْلق َْريَـ ِـة الظَّا ِلـ ِـم أَهْ ُل َهــا َو ْ
أَخْ ِر ْج َنــا ِمـ ْ
ن َِص ي�اً}(النســاء )75:
 .1صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب فضل صالة العشاء والصبح ف ي� جماعة.
 .2قوله( :يتعاقبون) أي يتناوبون ف ي� الصعود وال�نز ول ،لرفع أعمال العباد الليلية والنهارية ،عمدة القاري.156 /25 :
ج�يل ،ونداء الله المالئكة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب كالم الرب مع ب
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وينهــى رب العــزة عــن مــواالة الذيــن يُخرجــون المسـ ي ن
ـلم� مــن ديارهــم ،أو يــؤازرون
مشــاريع إخراجهــم ،فيقــول عــز وجــل{ :إنَّمــا ينهاكُــم ال َّلــهُ عــن ا َّلذيــن َقاتَ ُلوك ف
يــن
ُــم ِ ي� ِّ
ْ
ِ َ َْ َ ُ
َ ِ ِ َ
الد ِ
َوأَخْ َر ُجو ُكــم ِّمــن ِديَ ِار ُكـ ْـم َوظَاهَ ـ ُـروا َعـ َـى ِإخْ َر ِاج ُكـ ْـم أَن ت ََو َّل ْوهُ ـ ْـم َو َمــن يَ َت َو َّل ُهـ ْـم َفأُ ْو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم

ين
ون}(الممتحنــة )9 :ويحــذر ســبحانه مــن الركــون( )1إىل
{وال َ
الظَّا ِل ُم َ
الظالمــ� ،فيقــول جــل شــأنهَ :

ون}
ـر َ
ون ال ّلـ ِـه ِمـ ْ
ت َْر َك ُنــواْ ِإ َل ا َّل ِذيـ َ
ـن ظَ َل ُمــواْ َف َت َم َّسـك ُُم ال َّنــا ُر َو َمــا َل ُكــم ِّمــن ُد ِ
ـن أَ ْو ِل َيــاء ثُـ َّـم ال َ تُنـ َ ُ
(هــود )113:آ
واليــات ذوات الصلــة بهــذه القضيــة كثـ يـرة ،يمكــن للمتدبــر ف ي� الق ـرآن العظيــم أن
يقــف عندهــا ،متأمــا ً متدبــراً ت
مس�شــداً.
ين
المســلم� عــى أن ينتــروا لبعضهــم
يــر�
والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ب ي

ومــا ،قالــوا :يــا َر ُسـ َ
ـر ُه
ـر أَخَ ــاكَ ظَا ِل ًمــا أو َمظْ ُل ً
ـول ال َّلـ ِـه؛ هــذا نَ ْنـ ُ ُ
بعضـاً بالحــق ،فيقــول( :انْـ ُ ْ
()2
ــر ُه ظَا ِل ًمــا؟ قــال :تَأْخُ ُ
ومــاَ ،فكَ ْي َ
ــه)
َمظْ ُل ً
ــذ َف ْ
ــو َق يَ َديْ ِ
ــف نَ ْن ُ ُ
َ
اسـ ُـدوا،
وينهــى عليــه الصــاة والســام ،المســلم عــن أن يخــذل أخــاه ،فيقـ
ـول(:ل ت ََح َ
ـع بَ ْعـ ٍـضَ ،وكُونُــوا ِع َبــا َد ال َّلـ ِـه
اجشُ ــوا ،وال تَ َباغ َُضــوا ،وال ت ََدابَـ ُـروا ،وال يَ ِبـ ْ
وال تَ َن َ
ـع بَ ْع ُض ُكـ ْـم عــى بَ ْيـ ِ
ـر
ِإخْ َوانًــا ،ا ْل ُم ْسـ ِـل ُم أَخُ ــو ا ْل ُم ْسـ ِـل ِمَ ،ل يَظْ ِل ُمــهُ  ،وال يَخْ ُذ ُلــهُ  ،وال يَ ْح ِقـ ُـر ُه ،ال َّت ْقـ َ
ـوى هاهنــاَ ،ويُ ِشـ ي ُ
ش
ـر أَ ْن يَ ْح ِقـ َـر أَخَ ــا ُه ا ْل ُم ْسـ ِـل َم ،ك ُُّل ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم عــى
إىل َصـ ْـد ِر ِه ثَـ َـا َث َمـ َّـر ٍ
اتِ ،ب َح ْسـ ِ
ـب ْامـ ِـر ٍئ مــن الـ َّ ِّ

ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم َحـ َـر ٌام؛ َد ُمــهُ َو َما ُلــهُ َ ،و ِع ْر ُضــهُ )
فال عذر لمن يخذل المسجد أ
القىص المبارك والقدس والمر ي ن
ابط� فيهما.
()3

الكب�.57/ 18:
 .1وهو السكون إليهم ،والميل بالمحبة ،ونقيضه النفور عنهم،
التفس� ي
ي
َ
ُوما.
 .2صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب أَ ِع ْن أَخَ اكَ ظَا ِل ًما أ ْو َمظْل ً
 .3صحيح مسلم،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب تحريم ظلم المسلم ،وخذله ،واحتقاره ودمه ،وعرضه ،وماله.
ب
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وبــاء كورونا يف ميــزان الوقاية
وتهدئة الروع يف اإلســام
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله
رئيس التحرير

مــع انتشــار وبــاء "كورونــا" الــذي أثــار الفــزع ف ي� معظــم أنحــاء العالــم ،وكشــف عنــه ف ي�
الصـ ي ن
ـ� مؤخـراً ،فواجهــت صعوبــات جمــة ف ي� مقاومتــه ،عــى الرغــم ممــا تتمتــع بــه مــن عظمــة
اقتصاديــة وصناعيــة ،والحديــث عــن هــذا الوبــاء محــاوره كثـ يـرة ،وتتــوزع بـ ي ن
ـ� مناحــي عــدة،

الحاطــة الشــاملة بالحديــث عــن هــذا الوبــاء ،نــود ف� هــذه الكلمــة ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى
ولصعوبــة إ
ي
بالســام والمسـ ي ن
ـلم� ،فالمســلمون أينمــا وجــدوا يمثلــون جــزءاً
جــزء منهــا ،يتعلــق معظمــه إ
مــن مجمــوع النــاس الذيــن يســكنون العالــم الشاســع ،يشــاركونهم المعانــاة مــن الكــوارث
أ
ت
ويفــرض أن يعملــوا
والوبئــة ،لكنهــم يحتفظــون بمنظومــة مبــادئ وقيــم يؤمنــون بهــا،

أ
أ
ف
ف
وصــر ورباطــة
و� مواجهتهــا بجلــد
ب
وفقهــا ،لنهــا تفيدهــم ي� الوقايــة مــن فتــك الوبئــة ،ي
ت
ـأ� وقفــة عنــد هذيــن البعديــن.
جــأش ،وفيمــا يـ ي
األوبئة بني العذاب والرحمة:
أ
ت
ـ� كان ل إلســام منهــا مواقــف وتوجيهــات ،الطاعــون ،الــذي
مــن الوبئــة الفتاكــة الـ ي
ـ� متباينـ ي ن
وصــف بوصفـ ي ن
ـ� ،حســب الســياق والحــال ،فوصــف بالعــذاب والرحمــة ،فعن َعا ِئشَ ـ َـة،
ض
(سـأَ ْل ُت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قالــتَ :
ي
ر� اللــه عنهــا ،ز َْو ِج النـ ب ي
عليــه وســلم ،عــن الطَّا ُعــونَ ،فأَخْ ـ ب ن
اب يَ ْب َع ُثــهُ اللــه عــى مــن يَشَ ــا ُءَ ،وأَ َّن ال َّلــهَ َج َع َلــهُ
ـرِ ي� أَنَّــهُ َعـ َـذ ٌ
ِ
ََ
ـونَ ،ف َي ْم ُكـ ُ
ـث ف ي� بَ َلـ ِـد ِه َص ِابـ ًـرا ُم ْح َت ِسـ ًبا ،يَ ْع َلـ ُـم أَنَّــهُ
ـع الطَّا ُعـ ُ
ـ� ،ليــس مــن أَ َحـ ٍـد يَ َقـ ُ
َر ْح َمـ ًـة ِل ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
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ـب اللــه لــه ،إال كان لــه ِم ْثـ ُـل أَ ْجـ ِـر شَ ـ ِـه ٍيد)
َل يُ ِصي ُبــهُ إال مــا َك َتـ َ
فوبــاء الطاعــون رحمــة للمؤمنـ ي ن
ـ� ،رغــم أنــه عــذاب ،ويســتخلص العي ـن ي مــن هــذا
الحديــث ،بــأن فيــه بيــان عنايــة اللــه تعــاىل بهــذه أ
المــة المكرمــة ،حيــث جعــل مــا وعــد عذابـاً
َ
ِ
()1

لغ�هــم ،رحمــة لهــم.
ي

()2

الســام بالنســبة إىل الطاعــون أن اللــه حمــى المدينــة المنــورة
ومــن خصوصيــة أمــة إ
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :عــى
منــه ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
()4
ــة َم َل ِئك ٌ
الد َّج ُ
ــال)
َــة َل يَ ْدخُ ُل َهــا الطَّا ُع ُ
ــون ،وال َّ
َــاب ()3ا ْل َم ِدي َن ِ
أَنْق ِ
ف
ـاص،
ووصــف وبــاء الطاعــون بالرجــس ،كمــا جــاء ي� حديــث َع ِامـ ِـر بــن َسـ ْ
ـع ِد بــن ب يأ� َو َّقـ ٍ
ـام َة بــن َزيْـ ٍـد(َ :مــا َذا َسـ ِـم ْع َت مــن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
عــن أبيــه ،أَنَّــهُ َسـ ِـم َعهُ يَ ْسـأَ ُل أُ َسـ َ
ف
ـون
ـام ُة :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :الطَّا ُعـ ُ
ـون؟ فقــال أُ َسـ َ
وســلم ،ي� الطَّا ُعـ ِ
ن
سا ِئيـ َـل -أو عــى مــن كان َق ْب َل ُكـ ْـم -فــإذا َسـ ِـم ْع ُت ْم ِب ِه ِبـأَ ْر ٍض،
ِر ْجـ ٌ
ـس أُ ْر ِسـ َـل عــى طَا ِئ َفـ ٍـة مــن بَـ ِ ي ِإ ْ َ
ـع ِب ـأَ ْر ٍض َوأَنْ ُتـ ْـم بهــا فــا تَخْ ُر ُجــوا ِفـ َـرا ًرا منــه ،قــال أبــو ال َّن ـرض ْ ِ َ :ل
فــا تَق َْد ُمــوا عليــه ،وإذا َو َقـ َ
()5
يُخْ ِر ْج ُكـ ْـم إال ِفـ َـرا ًرا منــه)
ين
بالســ� موضــع الرجــز بالزاي(رجــز) ،والــذي بالــزاي هــو المعــروف
وقــع الرجــس
ف
ن
ـارا�
بالعــذاب ،والمشــهور ي� الــذي بالسـ يـ� أنــه الخبيــث ،أو النجــس ،أو القــذر ،وجــزم الفـ ب ي
ــس َع َ
{...ويَ ْج َع ُ
ــى
والجوهــري بأنــه يطلــق عــى العــذاب أيضــاً ،ومنــه قولــه تعــاىلَ :
الر ْج َ
ــل ِّ

ــون} (يونــس )100:وحــكاه الراغــب أيضــاً ...
يــن ال َ يَ ْع ِق ُل َ
ا َّل ِذ َ
التيســر ش
الصغــر ،أن الطاعــون كان عذابــاً يبعثــه اللــه عــى
بــرح الجامــع
جــاء ف ي�
ي
ي
ـ� مــن هــذه أ
مــن يشــاء مــن كافــر وفاســق ،وأن اللــه جعلــه رحمــة للمؤمنـ ي ن
المــة ،وذلــك مــن
()6

 .1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه.
 .2عمدة القاري.59 /16:
النقاب :المداخل أو أ
 .3أ
البواب.
 .4صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة ،باب ال يدخل الدجال المدينة.
 .5صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه.
 .6فتح الباري.183 /10 :
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خصوصياتهــا ،فليــس مــن أحــد  -أي مســلم -يقــع الطاعــون ف ي� بلــد هــو فيــه ،فيمكــث ف ي� بلــده
 أي الطاعــون  -صابـراً غـ يـر م�نز عــج ،وال قلــق ،محتســباً  -أي طالبـاً للثــواب عــى صـ بـره  -يعلــمأنــه ال يصيبــه إال مــا كتــب اللــه لــه ،فلــو مكــث ،وهــو قلــق متنــدم عــى عــدم الخــروج ،ظانـاً
أنــه لــو خــرج لــم يقــع فيــه ،فإنــه يحــرم أجــر الشــهادة ،وإن مــات بــه ،إال كان لــه مثــل أجــر
شــهيد ،وحكمــة التعبـ يـر بالمثليــة مــع الترصيــح بــأن مــن مــات بــه شــهيد ،أن مــن لــم يمــت بــه
لــه مثــل أجــر شــهيد ،وإن لــم تحصــل لــه درجــة الشــهادة نفســها.

(*)
1

تهدئة الروع من املحن يف اإلسالم:
الــروع والهلــع يُلحقــان بالنــاس أحيانـاً مزيــداً مــن المعانــاة ،وهــم يواجهــون بعــض
المحــن ،أو يتخوفــون منهــا ،فأخــذ الحيطــة والحــذر مطلــوب ،فاللــه تعــاىل أمــر بهمــا ،فقــال
يــن َآم ُنــواْ خُ ُ
ــرواْ َج ِميعاً}(النســاء)71:
ــذواْ ِح ْذ َرك ْ
عــز وجــل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذ َ
ــات أَ ِو ِ
ــرواْ ث ُ َب ٍ
ُــم َف ِ
انف ُ
انف ُ

الخــذ أ
ـا� مــع الدعــوة إىل أ
مــا يعـن أن الدعــوة لهــدوء الــروع والصــر ،تتـ ق
بالســباب،
ب
ي
أ
الســام أنــه يمتــاز بالتــوازن ،فــا يطغــى فيــه جانــب
والوقايــة مــن الم ـراض ،فمــن عظمــة إ
عــى آخــر ،وبالتــال ال يصلــح أن يؤخــذ مجــزءاً ،أو أن تُجـ ت ز
ـش أخــرى،
ـرأ منــه جوانــب ،وتُهمـ َّ
ي
ف
فيبــدو مشــوهاً ،واللــه جــل � عــاه أنكــر عــى مــن يأخــذون ببعــض الكتــاب ،ت
وي�كــون بعضــه
ي
آ
ون ِب َب ْعـ ٍـض َف َمــا َج ـ َزاء َمــن يَف َْعـ ُـل
ـاب َوتَ ْك ُفـ ُـر َ
الخــر ،فقــال تعــاىل...{ :أَ َف ُت ِؤْم ُنـ َ
ـون ِب َب ْعـ ِـض ا ْل ِك َتـ ِ
ف
ون ِإ َل أَشَ ـ ِّـد ا ْل َعـ َـذ ِاب َو َمــا ال ّلــهُ ِبغَ ِافـ ٍـل
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة يُـ َـر ُّد َ
ـاة ُّ
الدنْ َيــا َويَـ ْ
َذ ِلــكَ ِمن ُكـ ْـم ِإال َّ ِخـ ْز ٌي ِ ي� ا ْل َح َيـ ِ
َع َّمــا

ون}(البقــرة)85:
ت َْع َم ُل َ

والمســلم ف� الظــروف أ
والحــوال جميعهــا ،يحــرص عــى أن يبقــى مطمئنـاً ،مبتعــداً عــن
ي
ت
تفضــل بإنزالهــا عــى قلــوب المؤمنـ ي ن
ـ� ،فقــال
ـ� َّ
الفــزع والقلــق ،فاللــه نبــه إىل نعمــة الســكينة الـ ي
ف
ـع ِإ َيما ِن ِهـ ْـم َو ِل َّلـ ِـه
ـر َدا ُدوا ِإ َيمان ـاً َّمـ َ
ـ� ِلـ ي َ ز ْ
ـوب ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
عــز وجــل{ :هُ ـ َ
ـو ا َّلـ ِـذي أَن ـ َز َل َّ
السـ ِـكي َن َة ِ ي� ُق ُلـ ِ
أ
َان ال َّلــهُ َع ِليم ـاً َح ِكيماً}(الفتــح ،)4:جــاء ف ي� تفسـ يـر الســعدي ،أن اللــه
ات َو ْال َ ْر ِض َوك َ
السـ َـم َاو ِ
ُج ُنــو ُد َّ
الصغ�.121 /2 :
التيس� شب�ح الجامع
*
ي
ي
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تعــاىل يخـ بـر عــن ِمنتــه عــى المؤمنـ ي ن
ـ� بإنـزال الســكينة ف ي� قلوبهــم ،وهــي الســكون والطمأنينــة
أ
ال� تشــوش القلــوب ،وتزعــج أ
ت
اللباب،
والثبــات ،عنــد نــزول المحــن المقلقــة والمــور الصعبــة ،ي
وتضعــف النفــوس ،فمــن نعمــة اللــه عــى عبــده ف ي� هــذه الحــال أن يثبتــه ،ويربــط عــى قلبــه،
ويـنز ل عليــه الســكينة ،ليتلقــى هــذه المشــقات بقلــب ثابــت ،ونفــس مطمئنــة ،فيســتعد بذلــك
إلقامــة أمــر اللــه ف� هــذه الحــال ،فـ ي ز
ـرداد بذلــك إيمانــه ،ويتــم إيقانــه.
ي

()1

املصابون باألوبئة وأصناف الشهداء:
ـ� بالنســبة إىل الموقــف مــن أ
ـ� رئيسـ ي ن
الســام يقســم النــاس صنفـ ي ن
الوبئــة الفتاكــة،
إ
وذلــك مــن حيــث طبيعــة الموقــف ،والنتيجــة أ
الخرويــة ،وإن اتخــذوا وســائل الوقايــة والعــاج
نفســيهما ،فمــن صــر ،واحتســب ،وأخــذ أ
بالســباب ،مــع الرضــا بالقــدر ،نــال وصــف الشــهادة
ب
وأجرهــا ،ومــن لــم يؤمــن بالقــدر ،وتأفــف ،وأصابــه الهلــع حرصـاً عــى البقــاء ،واجــه المصـ يـر
المحتــوم ف� الدنيــا ،وخــر أجــر آ
الخــرة.
ي
ـ� النــاس ،يعانــون آ
ـ� تنتـ شـر أ
الوبئــة بـ ي ن
وحـ ي ن
الالم الصحيــة والنفســية ،ويتعرضــون
الســام ،كمــا يظهــر
لمخاطــر تهــدد بقاءهــم ،ومقاومــة الوبــاء بالوقايــة والعــاج حـ َّ
ـث عليهــا إ
مــن حرصــه عــى الوقايــة مــن وبــاء الطاعــون ،والنــاس وهــم يتعرضــون أ
للوبئــة ،أو يتخوفــون

مــن انتشــارها ف ي� أوســاطهم ،يحتاجــون إىل طمأنــة حقيقيــة تهــدئ مــن روعهــم ،وتشــد أزرهــم،
الســام العظيــم ،ومــن ذلــك أنــه يشــد أزر المصابـ ي ن
ـ�
وتقــوي معنوياتهــم ،وهــذا مــا عـن ي بــه إ
بالوبئــة ،ويعدهــم بنيــل رفيــع الدرجــات ف� آ
أ
الخــرة ،إن هــم صـ بـروا واحتســبوا ،فقــد شُ ــمل
ي
ِ
ِ
أ
ض
ر� اللــه عنه ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول
المصابــون ببعــض الوبئــة ضمــن أصناف الشــهداء ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ـونَ ،والْغَ ـ ِـر ُق(،)2
ـونَ ،وا ْل َم ْبطُـ ُ
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :الشُّ ـ َه َدا ُء خَ ْم َسـ ٌـة :ا ْل َمطْ ُعـ ُ
()3
ـب ا ْل َهـ ْـد ِمَ ،والشَّ ـ ِـه ُيد ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه)
َو َص ِاحـ ُ
تفس� السعدي.791 /1 :
 .1ي
أ
ف
التهج� إىل الظهر
و� رواية( :الغريق) :صحيح البخاري ،كتاب الذان ،باب فضل
ي
 -2ي
والس� ،باب الشهادة سبع سوى القتل.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
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جــاء ف ي� صحيــح مســلم بـ شـرح النــووي ،أن المطعــون هــو الــذي يمــوت ف ي� الطاعــون،
كمــا ف� الروايــة أ
الخــرى ،عــن أَنَـ ِـس بــن َما ِلـ ٍ ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه
ي
ـك ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
ـون شَ ـ َها َد ٌة ِل ـك ُِّل ُم ْسـ ِـل ٍم) ( ،)1أي إن الطاعــون ســبب لكــون الميــت منــه
وســلم ،قــال ( :الطَّا ُعـ ُ
آ
ف
الســهال ،قــال
شــهيداً ي� حكــم الخــرة( ،)2وأمــا المبطــون فهــو صاحــب داء البطــن ،وهــو إ
ض
ـا� :وقيــل :هــو الــذي بــه االستســقاء ،وانتفــاخ البطــن ،وقيــل :هــو الــذي تشــتىك بطنــه،
القـ ي
وقيــل :هــو الــذي يمــوت بــداء بطنــه مطلقـاً ،وأمــا الغَ ـ ِـرق ،فهــو الــذي يمــوت غريقـاً ف ي� المــاء،
وصاحــب الهــدم مــن يمــوت تحتــه ،قــال العلمــاء :وإنمــا كانــت هــذه الميتــات شــهادة بتفضــل
()3
اللــه تعــاىل ،بســبب شــدتها ،وكـ ثـرة ألمهــا.
ومــن أصنــاف الشــهداء ،أولئــك الذيــن يقتلــون ظلمــاً وبغيــاً وهــم يدافعــون عــن
ض
النــ�،
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :ســمعت ب ي
أموالهــم وأمالكهــم ،فعــن عبــد ال َّل ِــه بــن َع ْم ٍــرو ،ي
()4
صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول :مــن ُق ِت َ
ــه ٌيد)
ــل ُد َ
ــه َف ُه َ
ون َما ِل ِ
ــو شَ ِ
وعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال( :جــاء َر ُجـ ٌـل إىل رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :يــا

َر ُسـ َ
ـت إن
ـول ال َّلـ ِـه؛ أَ َرأَيْـ َ
ـال؟ قــال :فــا ت ُْع ِطـ ِـه َما َلــكَ  ،قــال :أَ َرأَيْـ َ
ـت إن جــاء َر ُجـ ٌـل يُ ِريـ ُـد أَخْ ـ َـذ َمـ ِ ي
ـت إن َق َت ْل ُتــهُ ؟ قال:
ـت شَ ـ ِـه ٌيد ،قــال :أَ َرأَيْـ َ
ـت إن َق َت َلـ ِن ي ؟ قــالَ :فأَنْـ َ
َقاتَ َلـ ِن ي ؟ قــالَ :قا ِت ْلــهُ  ،قــال :أَ َرأَيْـ َ
()5
هو ف ي� ال َّن ِار)
ويذكــر النــووي قــول العلمــاء :الم ـراد بشــهادة هــؤالء كلهــم غـ يـر المقتــول ف ي� ســبيل
اللــه ،أنهــم يكــون لهــم ف� آ
الخــرة ثــواب الشــهداء ،وأمــا ف ي� الدنيــا فيغســلون ،ويصــى عليهــم.
ي
ين
ويب� النووي أن الشهداء ثالثة أقسام:
والخــرة ،وهــو المقتــول ف� حــرب الكفــار ،وشــهيد ف� آ
شــهيد ف� الدنيــا آ
الخــرة دون
ي
ي
ي

والس� ،باب الشهادة سبع سوى القتل.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
 .2فيض القدير.286 /4 :
 -3صحيح مسلم شب�ح النووي  63 - 62/ 13/ 6بترصف.
 .4صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب من قاتل دون ماله.
بغ� حق كان القاصد ُم ْه َدر الدم.
 .5صحيح مسلم ،كتاب إ
اليمان ،باب الدليل عىل أن من قصد أخذ مال يغ�ه ي
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كلم ة� العدد

أحــكام الدنيــا ،وهــم هــؤالء المذكــورون هنــا ،وشــهيد ف� الدنيــا دون آ
الخــرة ،وهــو مــن غــل ف ي�
ي
()1
الغنيمــة ،أو ُق ِتــل مدبــراً.
الحجر الصحي أو العزل الوقايئ:
الســام بالنواحــي النفســية والمعنويــة للمـ ض
ـر� ،فيقــوي معنوياتهــم وهــم
يُع ـىن إ
ـ� أ
يتألمــون ويعانــون ،فيبعــد عنهــم الهلــع ،ويَ ِعـ ُـد المصابـ ي ن
بالوبئــة الفتاكــة بثــواب عظيــم

الخــرة ،وإىل جانــب ذلــك يع ـىن بالوقايــة مــن أ
ف� آ
الم ـراض الصحيــة وعالجهــا ،ضمــن منهــج
ي
ـر ،عــن َج ِابـ ٍـر ،عــن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه
واضــح ،حــث فيــه عــى التــداوي ،فعــن ب يأ� ال ُّزبَـ ي ْ ِ

ـب َد َوا ُء الـ َّـد ِاء ،بَـ َـرأَ ِبـ ِـإ ْذ ِن ال َّلـ ِـه عــز وجــل)(،)2
عليــه وســلم ،أَنَّــهُ قــالِ ( :لـك ُِّل َد ٍاء َد َوا ٌء ،فــإذا أُ ِصيـ َ
الســام النــاس عــى البحــث عــن التــداوي ،مــن خــال التأكيــد والطمأنــة بــأن لــكل
ويشــجع إ
ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال:
داء دواء وشــفاء ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
()3
(مــا أَنْـ َز َل اللــه َدا ًء إال أَنْـ َز َل لــه ِشـفَا ًء)
وعــى صعيــد الوقايــة مــن أ
الوبئــة ،كان ل إلســام ســبق واضــح ف ي� الحــث عــى الحجــر
ـ�،
ـامة بــن َزيْـ ٍـد ،يحــدث َسـ ْ
الصحــي ،فعــن إبراهيــم بــن ســعد ،قــال :ســمعت أُ َسـ َ
ـع ًدا ،عــن النـ ب ي
ـع
ـون ِب ـأَ ْر ٍض فــا ت َْدخُ ُلوهَ ــا ،وإذا َو َقـ َ
صــى اللــه عليــه وســلم ،أنــه قــال( :إذا َسـ ِـم ْع ُت ْم ِبالطَّا ُعـ ِ
ِب ـأَ ْر ٍض َوأَنْ ُتـ ْـم بهــا فــا تَخْ ُر ُجــوا منهــا -فقلــت أي ال ـراوي عــن إبراهيــم :-أنــت َسـ ِـم ْع َتهُ يحــدث
ـع ًدا وال يُ ْن ِكـ ُـر ُه؟ قــال :نعــم)
َسـ ْ

()4

ض
ر� اللــه عنــه( :خَ ـ َـر َج إىل الشــأم،
وعــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن َع َّبـ ٍ
ـاس ،أَ َّن ُع َمـ َـر بــن ا ْلخَ طَّـ ِ
ـاب ،ي
أ
ت
ـرو ُه أَ َّن
ـر َغ(َ ،)5ل ِق َيــهُ أُ َمـ َـرا ُء ْال َ ْج َنـ ِ
اح َوأَ ْص َحابُــهُ َ ،فأَخْ ـ ب َ ُ
حــى إذا كان ِبـ َ ْ
ـاد :أبــو ُع َب ْيـ َـد َة بــن ا ْل َجـ َّـر ِ
ا ْلوبــاء قــد و َقــع ب ـأَرض الشــأم ،قــال ابــن عبــاس :فقــال عمــر :ادع ل ا ْلمهاجريـ أ
ـ�،
ـن ْال َ َّو ِلـ ي ن َ
َُ ُ ْ ُ ي َُ ِ ِ َ
َ َّ ٍ
َ َ ِ ِْ
ََ َ
 .1صحيح مسلم شب�ح النووي. 63 /13 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب السالم  ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.
 .3صحيح البخاري كتاب الطب ،باب ما أنزل الله داء إال أنزل له شفاء.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما يذكر ف ي� الطاعون.
ن
ش
الزرقا�.294 /4 :
وال�موك) �ح
سغَ( ،قرية بوادي تبوك ،وقيل هي مدينة افتتحها أبو عبيدة وهي ي
ي
ِ .5ب َ ْ
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ـع بالشــأمَ ،فاخْ َت َل ُفــوا ،فقــال بَ ْع ُض ُهـ ْـم:
اس َتشَ ــا َرهُ ْمَ ،وأَخْ ب َ َ�هُ ـ ْـم أَ َّن ا ْل َوبَــا َء قــد َو َقـ َ
َف َد َعاهُ ـ ْـمَ ،ف ْ
قــد خَ رجـ أ
ـاب
ـت ِل َ ْمـ ٍـر ،وال نَـ َـرى أَ ْن ت َْر ِجـ َ
َْ َ
ـع عنــه ،وقــال بَ ْع ُض ُهـ ْـمَ :م َعــكَ بَ ِق َّيـ ُـة النــاسَ ،وأَ ْص َحـ ُ
ـاء ،فقــال :ا ْرت َِف ُعــوا
رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وال نَـ َـرى أَ ْن تُق ِْد َم ُهـ ْـم عــى هــذا ا ْل َوبَـ ِ
أ
يــن،
ــم قــال :ادع يل ْالَن َْصــا َرَ ،ف َد َع ْوتُ ُه ْ
َعــن ِّ ي  ،ث ُ َّ
ــب َيل ا ْل ُم َه ِاج ِر َ
ــمَ ،ف ْ
اس َتشَ ــا َرهُ ْمَ ،ف َســ َلكُوا َس ِ
َواخْ َت َل ُفــوا كَاخْ ِت َل ِف ِهـ ْـم ،فقــال :ا ْرت َِف ُعــوا َع ـن ِّ ي  ،ثُـ َّـم قــال :ا ْد ُع يل مــن كان هَ ــا هُ َنــا مــن َمشْ ـ َيخَ ِة
ـحَ ،ف َد َع ْوتُ ُهـ ْـم ،فلــم يَخْ َت ِلـ ْـف منهــم عليــه َر ُجـ َـا ِنَ ،فقَا ُلــوا :نَـ َـرى أَ ْن
ُق َريْـ ٍـش ،مــن ُم َه ِاجـ َـر ِة ا ْل َف ْتـ ِ
ف
ـح عــى ظَ ْهـ ٍـر،
ت َْر ِجـ َ
ـاءَ ،ف َنــا َدى ُع َمـ ُـر ي� النــاس :ن يإ� ُم َص ِّبـ ٌ
ـاس ،وال تُق ِْد َم ُهـ ْـم عــى هــذا ا ْل َوبَـ ِ
ـع ِبال َّنـ ِ
ـركَ
اح :أَ ِفـ َـرا ًرا مــن َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه؟ فقــال ُع َمـ ُـر :لــو َغـ ي ْ ُ
َفأَ ْص ِب ُحــوا عليــه ،قــال أبــو ُع َب ْيـ َـد َة بــن ا ْل َجـ َّـر ِ
ـت
ـت لــو كان لــك ِإ ِبـ ٌـل هَ َبطَـ ْ
َقا َل َهــا يــا أَبَــا ُع َب ْيـ َـد َة ،نعــم ،ن َِفـ ُّـر مــن َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه إىل َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه ،أَ َرأَيْـ َ
أ
ـت ا ْلخَ ْص َبـ َـة َر َع ْي َت َهــا ِب َقـ َـد ِر
ـس إن َر َع ْيـ َ
ـانِ ،إ ْح َداهُ َمــا خَ ِص َبـ ٌـةَ ،و ْالُخْ ـ َـرى َج ْدبَـ ٌـة ،أَ َل ْيـ َ
َو ِاديًــا لــه ُع ْد َوتَـ ِ

ـو ٍف ،وكان ُم َتغَ ِّي ًبــا
ال َّلـ ِـهَ ،و ِإ ْن َر َع ْيـ َ
ـت ا ْل َج ْدبَـ َـة َر َع ْي َت َهــا ِب َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه؟ قــالَ :ف َجــا َء عبــد الرحمــن بــن َعـ ْ
ف
ــدي ف ي� هــذا ِع ْل ًمــا ،ســمعت َر ُس َ
ــه ،صــى اللــه عليــه
ــض َح َ
ــول ال َّل ِ
ــه ،فقــالِ :إ َّن ِع ْن ِ
اج ِت ِ
ي� بَ ْع ِ
ـع ِبـأَ ْر ٍض َوأَنْ ُتـ ْـم بهــا ،فــا
وســلم ،يقــول :إذا َسـ ِـم ْع ُت ْم ِبـ ِـه ِبـأَ ْر ٍض فــا تَق َْد ُمــوا عليــه ،وإذا َو َقـ َ
ـر َف)
تَخْ ُر ُجــوا ِفـ َـرا ًرا منــه ،قــالَ :ف َح ِمـ َـد ال َّلــهَ ُع َمـ ُـر ،ثُـ َّـم انْـ َ َ
ض
ر� اللــه عنــه ،عــى مــن احتــج عــى تنفيــذ الحــث
فمــا أجمــل رد عمــر بــن الخطــاب ،ي
عــى تــرك الذهــاب إىل بلــد فيــه وبــاء كالطاعــون ،حيــث قــال( :ن َِفـ ُّـر مــن َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه إىل َقـ َـد ِر
ال َّلــه ،أَرأَيــت لــو كان لــك إبـ ٌـل هَ بطَــت واديــا لــه عدوتَــان ،إحداهُ مــا خَ صبـ ٌـة ،و ْ أ
الُخْ ـ َـرى َج ْدبَـ ٌـة،
ِ َ ْ َ
ُْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َ َ
َ ْ َ ِ ً
ِِ
ـت ا ْل َج ْدبَـ َـة َر َع ْي َت َهــا ِب َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه) وهــذا الــرد
ـت ا ْلخَ ْص َبـ َـة َر َع ْي َت َهــا ِب َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـهَ ،و ِإ ْن َر َع ْيـ َ
ـس إن َر َع ْيـ َ
أَ َل ْيـ َ
الســام ف ي� التعاطــي مــع قضايــا يخطــئ مــن يأخــذ حيالهــا
ـ� يمثــل بن�اسـاً لمنهــج إ
الواضــح الجـ ي
ببعــض المواقــف أو النصــوص ،قبــل النظــر ف� مجمــوع أ
الحــكام والشــواهد ذات الصلــة بهــا،
ي
اليمــان بالقــدر تــرك المصابـ ي ن
الســتخالص الحكــم ش
ـ�
ال�عــي المناســب لهــا ،فــا يصلــح بحجــة إ
(*)
1

* صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما يذكر ف ي� الطاعون.
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ك
ة
ل
ل
ا
ع
م
� دد

أ
أ
ت
الــ� أصيبــوا بهــا
بالوبئــة،دون معالجــة ،ودون ضبــط االختــاط بهــم ،إذا كانــت المــراض ي
الديــان عنــد التعامــل مــع أ
ســارية ،وال يصلــح مجافــاة اليمــان وقيــم أ
ين
والمصابــ�
الوبئــة
إ
أ
فالســام
بهــا ،وحــر التعاطــي مــع الدويــة والعــاج بتجــرد عــن منظومــة المبــادئ والقيــم ،إ
و�يعتــه وقيمــه يراعــي هــذه النواحــي بتــوازن فريــد ،فمــن مقاصــده حفــظ أ
بعقيدتــه ش
البدان،

وبلــغ ف� عنايتــه بالصحــة البدنيــة والحياتيــة للنــاس ،أن قــدم صحــة أ
البــدان عــى صحــة
ي
آ
أ
أ
ف
الصابــة بالوبئــة بالمصـ يـر الخــروي.
و� الوقــت ذاتــه ربــط إ
الديــان ،ي
املوت حق:
أ
الصابــة بهــا،
مــع مــا تقــدم مــن حديــث عــن الوبئــة الفتاكــة ،مــن ناحيــة الوقايــة مــن إ
وحرصهــا ف ي� أضيــق نطــاق ،والســعي إىل المعالجــة والتــداوي ،وطلــب الشــفاء منهــا ،ومواجهتها
بجلــد وصـ بـر ورباطــة جــأش ،دون الوقــوع ف ي� إشــكاالت الهلــع والفــزع ،يجــدر التذكـ يـر بالمــوت،
الــذي هــو حــق الزم ،كل ذائقــه ،بمــرض فتــاك أو غـ يـره ،مصداقـاً لقولــه عــز وجــل{ :ك ُُّل نَ ْفـ ٍـس
ـة وإ َلينــا ت ُرجعــون} أ
ش
(النبيــاء ،)35:ويقــول تعــاىل{ :ك ُُّل
ـر ِف ْت َنـ ً َ ِ ْ َ ْ َ ُ َ
َذا ِئ َقـ ُـة ا ْل َمـ ْ
ـر َوا ْلخَ ـ ي ْ ِ
ـو ِت َونَ ْب ُلو ُكــم ِبالـ َّ ِّ
ـون} (العنكبــوت)57:
ـو ِت ثُـ َّـم ِإ َل ْي َنــا ت ُْر َج ُعـ َ
نَ ْفـ ٍـس َذا ِئ َقـ ُـة ا ْل َمـ ْ
وحقيقــة فـراق الحيــاة الدنيــا بالمــوت تشــمل الخلــق عــى اختالف أصنافهــم ومقاماتهم،
وكفرهــم وإيمانهــم ،فاللــه خاطــب رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مذك ـراً بهــذه الحقيقــة
ُــم
ــت َو ِإنَّ ُهــم َّم ِّي ُت َ
ــة ِع َ
الحتميــة ،فقــال تعــاىل{ِ :إنَّــكَ َم ِّي ٌ
نــد َربِّك ْ
ــم ِإنَّك ْ
ون*ث ُ َّ
ُــم يَ ْ
ــو َم ا ْل ِق َي َام ِ
ون}(الزمر)31 - 30 :
تَخْ َت ِص ُم َ
وممــا يشــد االنتبــاه ف� هــذه آ
اليــة الكريمــة أن
للنــ�،
ي
ي
التذكــر بالمــوت فيهــا ُو ِّجــه ب ي
آ
غــره.
صــى اللــه عليــه وســلم ،أوالً ،وهــو المخاطــب باليــة ،قبــل ذكــر ي
واالحتياطات والوقايات جميعها لن تجدي نفعاً إذا حان موعد نهاية أ
الجل ،وتأكيداً لهذه
ف

وج ُّمشَ ـ َّي َد ٍة ( }...النســاء)78:
الحقيقــة يقــول عــز وجــل{ :أَيْ َن َما تَكُونُــواْ يُ ْد ِركك ُُم ا ْل َمـ ْ
ـو ُت َو َل ْو كُن ُتـ ْـم ِ ي� بُ ُر ٍ

ويقــول جــل ذكرهُ ...{:قــل َّلــو كُنت ف
ــم ا ْل َق ْت ُ
ــل
ــب َع َل ْي ِه ُ
ــم ِ ي� بُ ُيو ِتك ْ
ْ ُ ْ
ــر َز ا َّل ِذ َ
يــن ك ُِت َ
ُــم َل ب َ َ
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ف
ف
ات
ـص َمــا ِ ي� ُق ُل ِوب ُكـ ْـم َوال ّلــهُ َع ِليـ ٌـم ِبـ َـذ ِ
ور ُكـ ْـم َو ِل ُي َم َّحـ َ
ـى ال ّلــهُ َمــا ِ ي� ُص ُد ِ
ِإ َل َم َض ِاج ِع ِهـ ْـم َو ِل َي ْب َتـ ِ ي َ
ور }(آل عمــران )154:
الص ُ
ُّ
ــد ِ
الــ� ينبغــي أن ال تغيــب عــن بــال الخلــق ،ف� أوســاط أ
ت
الوبئــة
ي
والحقيقــة الدامغــة ي
ش
اليمــان بهــذه
المنتــرة أو يغ�هــا ،أن قــدر اللــه ال مفــر منــه ،وهــو حــق الزم ،أرشــدنا إىل إ
ف
ت
ـ� منهــا ،قولــه جــل ف ي� عــاهُ { :قــل َّلــن
العقيــدة القـرآن الكريــم ي� كثـ يـر مــن آياتــه الكريمــة ،الـ ي
ــو َم ْوالَنَــا َو َع َ
ــون} (التوبــة)51:
ــوك َِّل ا ْل ُم ِؤْم ُن َ
ــه َف ْل َي َت َ
ــب ال ّلــهُ َل َنــا هُ َ
ــى ال ّل ِ
يُ ِصي َب َنــا ِإال َّ َمــا َك َت َ
ومن جميل شعر الوعظ بالموت:

المــوت

وكل

كاس

النــاس

شــاربه

ال دار للمــرء بعــد المــوت يســكنها

***

بخــر طــاب مســكنه
فــإن بناهــا
ي
لــذوى

أموالنــا

المــراث
ي

نجمعهــا

ت
أيــن الملــوك
الــ� كانــت ُمســلطنة
ي
ال تركــنن إىل الدنيــا ومــا فيهــا
تــو� فــإن المــوت قــد حانــا
يــا نفــس ب ي
تريــن

أمــا
ف ي� كل

المنايــا

كيــف

والقــر
ب

بــاب

وكل

النــاس

داخلــه

ت
إال
الــ� كان قبــل المــوت يبنيهــا
ي
ش
بــر خــاب بانيهــا
وإن بناهــا
ودورنــا
ت
حــى ســقاها بــكاس المــوت ســاقيها

***

تلقطنــا
نُشِّ ــيعه

يــوم لنــا ميــت
أ
وللمــوال أتركُهــا
يــا نفــس مــا يل

فالمــوت

لخــراب

الدهــر

نبنيهــا

الشــك

يفنينــا

ويفنيهــا

واعــ� الهــوى فالهــوى مــا زال ف َّتانــا
ي
بأوالنــا
أُخْ رانــا
وتلحــق
لقطًــا
نــرى

بمرصعــه

آثــا َر

َم ْوتانــا

وأخــرج مــن ُدنْيــاي ُعريانــا؟
خلفــي
ُ

وال ش�ار ،ورصف عنــا أ
ـ� ،ووقانــا الـ شـر أ
يــر اللــه لنــا حســن الختــام ،ورزقنــا اليقـ ي ن
الوبئــة،
ش
خ�
ـىء منهــا ،ف�ن جــوه ســبحانه أن يهدينــا التبــاع ي
مــا عرفنــا منهــا ومــا لــم نعــرف ،وإن ابتلينــا بـ ي
الســبل ،وأنجــع الوســائل ،للشــفاء منهــا ،والصــر عليهــا ،وتحصيــل أ
الجــر والثواب بســببها.
ب
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مل ف� العدد
داللة ما ورد يف
رحلة اإلرساء
الشيخ أحمد شوباش
مفتي محافظة نابلس

ـ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف المرسـ ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـل� ،ســيدنا محمــد،
النــ� أ
ين
ال ي ن
أجمعــ� ،وبعــد؛
مــ� ،وعــى آلــه وصحبــه
بي
ـ� محمــد ،صــى اللــه عليــه
فتعــد معجــزة إ
الرساء والمعـراج واحــدة مــن معجـزات النـ ب ي
ت
ـ� تجــاوزت قانــون العــادة وســنة الحيــاة ،ف ي� مرحلــة مــن
وســلم ،الماديــة ،وإحــدى الخــوارق الـ ي
مراحــل الدعــوة.

وعــى أثــر عقــد مــن العمــل المتواصــل ف ي� الدعــوة إىل اللــه ،بــدءاً بــنز ول الوحــي ف ي�
ف
ت
ش
ـ� مضــت ،تشــق طريقهــا ف ي� قلــوب
غــار ح ـراء ،تــرى صــورة النجــاح م�قــة ي� أثــر الدعــوة الـ ي
ف
و� عالــم الجــن ،مــن خــال وفــد نصيبـ ي ن
ـ� ،وتجــاوب بعــض العــرب مــن
الفتيــان مــن قريــش ،ي
أ
ف
ف
و� مقابلهــا صــورة
خــال وفودهــم ي� المواســم والســواق ،ووصــول ينابيعهــا إىل الحبشــة ،ي

االضطهــاد والمواجهــة ،وبــث الدعايــة الكاذبــة والمســمومة ،والتأليــب ،وجمــع النــاس ضــد
ـ�،
رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والمقاطعــة والحصــار ،وســد الطريــق أمــام النـ ب ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،ف� مكــة والطائــف ،ت
حــى أصبــح عــى وشــك القضــاء عليــه ،بعــد
ي
ـاض
مــوت عمــه ب يأ� طالــب ،الــذي كان يدافــع عنــه ويحميــه ،وهــو عليــه الصــاة والســام ،مـ ٍ
ف ي� طريقــه ،ال تأخــذه ف ي� اللــه لومــة الئــم ،ترمــق عينــاه نحــو فجــر بعيــد ،وهــو ف ي� ليــل أســود
معتــم بهيــم ،ولكــن يحــدوه أ
المــل بالفــرج.
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ت
ـ� الظــرف المالئــم ،ألن يقــر اللــه تعــاىل عـ ي ن
ـأ� الوقــت المناســب ،ويحـ ي ن
ـ� نبيــه،
فيـ ي

صــى اللــه عليــه وســلم ،فيعــرج بــه إىل الســماء ،ويكرمــه ،ويقربــه ،ويجمعــه مــع إخوانــه
ف أ
ف
و� الســماء.
الرســل ي� الرض ي
وبغــض النظــر عــن الزمــن الدقيــق للرحلــة المعجــزة(*) إال أنهــا حادثــة يقينيــة ثابتــة
بنــص القــرآن والســنة ،وهــي مليئــة أ
بالحــداث والــدالالت ،وقــد ت
اخــرت أن أكتــب ســطوراً
1

ف� دالالت اتصــال النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بســائر أ
النبيــاء ف ي� هــذه الحادثــة ســواء ف ي�
ي
بي
الرض ،أم ف� الســماء ،قاصــداً أخــذ العــر والعظــات مــن تلــك أ
أ
الحــداث.
ب
ي

لقاء النبي ،صىل الله عليه وسلم ،األنبياء يف بيت املقدس:

النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل
شــاء المــوىل ســبحانه وأراد ،أن َّ
تمــر رحلــة ب ي

سى
{سـ ْب َح َ
الســموات العــا ،بمرحلــة أرضيــة ،قبــل العــروج والصعــود ،قــال تعــاىلُ :
ان ا َّلـ ِـذي أَ ْ َ
أ
ـن آيَا ِت َنــا
ـى ا َّلـ ِـذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل�ن ُ ِ يَــهُ ِمـ ْ
ِب َع ْبـ ِـد ِه َل ْيـ ًـا ِمـ َ
ـن ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام ِإ َل ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ْال َ ْقـ َ
ِإنَّــهُ

(الرساء)1 :
ــر } إ
ــم ُ
هُ َ
الس ِ
ــو َّ
يع ا ْل َب ِص ي ُ

ـ� زمــن الرساء عــى أقــوال شـ تـى :فقيــل :إنــه ف� الســنة أ
* اختلــف العلمــاء ف� تعيـ ي ن
الوىل للنبــوة ،واختــاره الطـ بـري ،وقيــل :كان بعــد البعثــة
إ
ي
ي
والع�يــن مــن رجــب مــن الســنة العـ ش
ش
ـ
والقرط
ـووي
ـ
الن
ـك
ـ
ذل
ـح
ـ
ورج
بخمــس ســنوات،
ـا�ة للبعثــة ،واختــاره
ـ� ،وقيــل :كان ليلــة الســابع
بي
ف
ف
المنصورفــوري ،وقيــل :قبــل الهجــرة بســتة عـ شـر شــهر ًا أي ي� رمضــان ســنة  12مــن النبــوة ،وقيــل :قبــل الهجــرة بســنة وشــهرين أي ي� محــرم
أ
أ
أ
أ
ف
ض
ر�
ســنة  13مــن النبــوة ،وقيــل :قبــل الهجــرة بســنة أي ي� ربيــع الوىل ســنة  13مــن النبــوة ،والقــوال الثالثــة الوىل مــردودة؛ لن خديجــة ،ي
ف
ت
الرساء ،وليــس
ـ� فرضــت ليلــة إ
اللــه عنهــا  ،توفيــت ي� رمضــان مــن الســنة  10مــن النبــوة ،وكانــت وفاتهــا قبــل فــرض الصلــوات الخمــس الـ ي
أ
ف
الرساء يــدل عــى أن الحادثــة كانــت متأخــرة جــداً ،ي� نهايــة المرحلــة
هنــاك مــا يشـ يـر إىل ترجيــح أي مــن القــوال الســابقة ،غـ يـر أن ســياق ســورة إ
ت
المكيــة المباركفــوري :صفــي الرحمــن ،الرحيــق المختــوم مــع بعــض التعديــات والزيــادات .د .عــاء الديــن زعــري وغســان محمــد رشــيد
الوىل 1427هـــ ،عــدد أ
ـا� :دار العصمــاء  -دمشــق ،الطبعــة أ
الج ـزاء .1 :وانظــر هــذه أ
الحمــوي ص  ،85النـ ش
القــوال ف ي� :ابــن القيــم :شــمس
الديــن محمــد بــن أ� بكــر بــن أيــوب بــن ســعيد ( المتـ ف
ـو� 751 :هـــ ( زاد المعــاد ف� هــدي خـ يـر العبــاد ،37 / 3 ،النـ ش
ـا� :مؤسســة الرســالة،
بي
ي
أ
ف
ش
ورجــح النجــار حصولــه ي� ليلــة
اء:
ز
ـ
ج
ال
ـدد
ـ
ع
1994م،
ــ
ـ
1415ه
ون
ـر
ـ
والع
ـابعة
ـ
الس
ـة:
ـ
الطبع
ـت،
ـ
الكوي
ـامية،
ـ
س
ال
ـار
.5
بـ يـروت  -مكتبــة المنـ إ
ّ
والع�يــن مــن رجــب الســنة الثانيــة عـ شـرة مــن البعثــة كمــا هــو مشــهور ،النجــار :محمــد الطيــب ( المتـ ف
ـو�1411 :هـــ ) القــول المبـ يـ�ن
ش
الســابع
أ
ف
ن
ش
ـل� ص  ،153النــا� :دار النــدوة الجديــدة ،بـ يـروت  -لبنــان ،عــدد الج ـزاء.1 :
ي� سـ يـرة ســيد المرسـ ي
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ففــي هــذه آ
اليــة يمجــد اللــه نفســه ،ويعظــم شــأنه ،لقدرتــه عــى مــا ال يقــدر عليــه
أحــد ســواه ،فــا إلــه غـ يـره {الــذي أرسى بعبــده} يعـن ي محمــداً ،صلــوات اللــه عليــه{ ،ليـا ً }أي
ف� جنــح الليــل {مــن المســجد الحـرام} وهــو مســجد مكــة {إىل المســجد أ
القــى} وهــو ف ي� بيــت
ي
المقــدس ،الــذي هــو إيليــاء ،مهبــط أ
النبيــاء ،مــن لــدن إبراهيــم الخليــل{ ،الــذي باركنــا حولــه}
العظــام {إنــه
أي :الــزروع والثمــار {ل�ن يــه} أي :محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم {مــن آياتنــا} أي ِ
هــو الســميع البصـ يـر} أي الســميع ألقــوال عبــاده ،مؤمنهــم وكافرهــم ،مصدقهــم ومكذبهــم،
البصــر بهــم ،فيعطــي كال مــا يســتحقه ف� الدنيــا آ
()1
والخــرة.
ً
ي
ي
ف
ف
بالنــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل بيــت
وقــد تكلــم النــاس ي� الحكمــة ي� إ
الرساء ب ي
المقــدس قبــل المعـراج بــه ،فقيــل :ليحصــل العــروج مســتوياً مــن غـ يـر تعريــج ،وقيــل :ليجمــع
ـ� ،أو ألن بيــت المقــدس كان هجــرة غالــب أ
ـ� القبلتـ ي ن
تلــك الليلــة بـ ي ن
النبيــاء قبلــه ،أو ألنــه محــل
الحــوال أ
الحـ شـر ،وقــد اطلــع تلــك الليلــة عــى بعــض أ
الخرويــة ،وقيــل :للتفــاؤل بحصــول
أنــواع التقديــس لــه حسـاً ومعـىن  ،أو إلرادة إظهــار الحــق عــى مــن عانــد ،فإنــه إن وقــع لهــم
()2
صــدق مــا يخـ بـر بــه عــن بيــت المقــدس صدقــوه ف ي� بقيــة خـ بـره.
قــال المنصورفــوري " :ألنــه محــل ظهــور شــعائر اللــه ،ومتعلــق همهــم أ
العــى،
ومطمــح أنظــار أ
النبيــاء ،عليهــم الســام ،فكأنــه كــوة إىل الملكــوت"(.)3
الحكَّم المذكورة جميعاً ،إذ إنها تفهم من الحادثة.
ويمكن القول بصحة ِ
عــى أن نــزول بيــت المقــدس يدلــل عــى مــدى أهميتــه ،وقداســته،
ـر� ( المتـ ف
ش
ـو� 774 :هـــ ) تفسـ يـر القـرآن العظيــم  ،6 / 5المحقــق :ســامي بــن محمــد
 .1ابــن كثـ يـر :أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثـ يـر القـ ي
ـا� :دار طيبــة للنـ شـر والتوزيــع ،الطبعــة :الثانيــة 1420هـــ 1999 -م ،عــدد أ
ســامة ،النـ ش
الجـزاء.8 :
الرساء والمعراج ص .39-38
 .2السيوطي ،إ
أ
ف
ن
ـم� عبــد الحميــد إبراهيــم،
 .3المنصورفــوري :محمــد ســليمان ( المتــو�1348 :هـــ ) رحمـ ًـة للعالمـ يـ� ،ترجمــه مــن الرديــة إىل العربيــة ،د .سـ ي
الوىل ،عــدد أ
ـا� :دار الســام للنـ شـر والتوزيــع  -الريــاض ،الطبعــة :أ
النـ ش
الج ـزاء.1 :
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ف
الســام ،مــرى رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومعراجــه إىل
وبركتــه ي� إ
المســلم� أ
ين
الوىل .وإن النيــل منــه ،واحتاللــه ،والســعي ف ي� إذاللــه،
الســموات ،وقبلــة
ال� ي ن
ين
ين
الحرمــ� ش
يفــ�.
المســلم� ،خاصــة
الســام ،وتهديــد لــكل مســاجد
نيــل مــن إ
الرساء والمعـراج كانــا ف ي� ليلة
وجمهــور العلمــاء مــن الســلف والخلــف ،يتفقــون عــى أن إ
واحــدة ،وأنهمــا كانــا ف ي� اليقظــة ،بجســده وروحــه صــى اللــه عليــه وســلم ،كمــا يفهــم مــن

قولــه تعــاىل{:أرسى بعبــده} إذ ليــس ذلــك إال الــروح والجســد.

()1

قــال النــووي :والحــق الــذي عليــه أكـ ثـر النــاس ،ومعظــم الســلف ،وعامــة المتأخريــن
ـ� ،أنــه أرسي بجســده ،صــى اللــه عليــه وســلم ،آ
ـ� والمتكلمـ ي ن
مــن الفقهــاء والمحدثـ ي ن
والثــار
تــدل عليــه لمــن طالعهــا ،وبحــث عنهــا ،وال يعــدل عــن ظاهرهــا إال بدليــل ،وال اســتحالة ف ي�
ن ()3
العســقال�.
حملهــا عليــه ،فيحتــاج إىل تأويــل( )2وبمثلــه قــال ابــن حجــر
ي
اتصال النبي ،صىل الله عليه وسلم ،باألنبياء وقع يف ثالث محطات:
املحطة األوىل :عند املرور عىل أخيه موىس ،عليهام الصالة والسالم:

ـت َ -وِ ف ي�
عــن أنــس بــن مالــك ،أن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :أَتَ ْيـ ُ
روايــة هَ ــداب :مــررت  -عـ َـى مــوس َلي َلـ َـة أُسي � عنــد ا ْلكَ ثيـ أ
ـى ِ ف ي�
ـب ْال َ ْح َمـ ِـرَ ،وهُ ـ َ
ِ َ َ ِ َّ ٍ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ
ـو َقا ِئـ ٌـم يُ َصـ ِّ ي
ْ ِ َ ِب ي ِ ْ َ ِ ِ
 .1أبــو شــهبة :محمــد بــن محمــد بــن ســويلم ( المتـ ف
ـو�1403 :هـــ ) السـ يـرة النبويــة عــى ضــوء القـرآن والســنة  ،410 / 1النـ ش
ـا� :دار القلــم -
دمشــق ،الطبعــة الثامنــة 1427هـــ عــدد أ
المتو� 1409 :هـ ) أ
ف
الســاس ف ي� الســنة وفقهها  -السـ يـرة النبويــة،294 / 1 ،
الجـزاء ،2 :وحــوى :ســعيد (
أ
ـا� :دار الســام للطباعــة والنـ شـر والتوزيــع ت
النـ ش
وال�جمــة ،الطبعــة :الثالثــة 1416هـــ 1995 -م ،عــدد الج ـزاء .4 :والبوطــي :محمــد ســعيد
رمضــان ،فقــه السـ يـرة النبويــة مــع موجــز لتاريــخ الخالفــة الراشــدة ،ص  ،114النـ ش
ـا� :دار الفكــر  -دمشــق ،الطبعــة الخامســة والعـ شـرون
1426هـــ عدد أ
الج ـزاء.1 :
 .2النــووي :أبــو زكريــا محــ� الديــن يحــى بــن ش�ف ( المتـ ف
ـو�676 :هـــ ) المنهــاج ش�ح صحيــح مســلم بــن الحجــاج  ،209 / 2النـ ش
ـا� :دار إحياء
ي
يي
الـ تـراث العــر�  -بــروت ،الطبعــة الثانيــة 1392هـــ ،عــدد أ
ف
الجـزاء 18 :ي�  9مجلدات.
بي ي
ـقال� ( المتـ ف
 .3ابــن حجــر :أبــو الفضــل أحمــد بــن عــ� بــن حجــر العسـ ن
ـو�852 :هـــ ) فتــح البــاري ش�ح صحيــح البخــاري ،609 / 8 ،النـ ش
ـا� :دار
ي
ي
المعرفة  -ب�وت 1379هـ ،عدد أ
الجزاء.13 :
ي
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َقــره) ( )1فالنــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــو ف� طريقــه نحــو المســجد أ
القــى المبــارك
بْ ِ ِ
ي
بي
مــر عــى مــوىس ،وهــو يصــ� ،وصــاة مــوىس تختلــف عــن صالتنــا عــى ظهــر أ
الرض؛ ألن حيــاة
ي
القــر ليســت كحيــاة أ
الرض ،والصــاة عنــد العــرب ف ي� معناهــا الدعــاء ،وحـ تـى الدعــاء ف ي� القـ بـر ال
ب
ـ� ،ولكنــه خـ بـر صحيــح نُصدقــه.
تعــرف كيفيتــه ،وهــو أمــر غيـ ب ي
فــإن قيــل كيــف رأى مــوىس ف� قــره؟ وكيــف صــى أ
بالنبيــاء؟ وكيــف وجدهــم عــى
ي ب
مراتبهــم ف ي� الســماوات ورحبــوا بــه؟ قيــل :يحتمــل أن رؤيتــه لمــوىس ف ي� قـ بـره كانــت قبــل صعوده
إىل الســماء ،ثــم وجــد مــوىس ســبقه إىل الســماء ،ويحتمــل أنــه رأى أ
النبيــاء ،وصــى بهــم عــى
()2

تلــك الحــال ألول مــا رآهــم ،ثــم ســألوه ،ورحبــوا بــه ،أو يكــون اجتماعــه بهــم ،وصالتــه،
ورؤيتــه مــوىس بعــد انرصافــه ،ورجوعــه عــن ســدرة المنتهــى ،فــا تتناقــض أ
()3
الحاديــث.
املحطة الثانية :ربط الرباق بحلقة األنبياء

( )4ف
و� روايــة مســلم:
قــال أنــس :ذكــر أنــه ُحمــل عــى الـ بـراق ،فأوثــق الدابــة أو الفــرس ي

ـو
عــن أنــس بــن مالــك ،أن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :أُ ِتيـ ُ
ـر ِاقَ ،وهُ ـ َ
ـت ِبا ْلـ ب ُ َ
َدابَّ ٌ
ــد ُم ْن َت َهــى طَ ْر ِف ِــهَ ،ق َ
ــض طَ ِو ٌ
ــال:
ــة أَبْ َي ُ
ــارَ ،و ُد َ
ــل ،يَ َض ُ
ــر ُه ِع ْن َ
يــلَ ،ف ْ
ــع َح ِاف َ
ــو َق ا ْل ِح َم ِ
ون ا ْل َبغْ ِ

ط بــه ْ أ
ت
الَن ِْب َيــا ُءَ ،قـ َ
ـت ا ْل َم ْقـ ِـد ِسَ ،قـ َ
ـال :ثُـ َّـم
ـت بَ ْيـ َ
َف َر ِك ْب ُتــهُ َحـ ت َّـى أَتَ ْيـ ُ
ـ� يَ ْر ِبـ ُ ِ ِ
ـالَ :ف َربَطْ ُتــهُ ِبا ْل َح ْل َقـ ِـة ا َّلـ ِ ي
()5
يــه َرك َْع َت ي ْ ن
ــت ) .
ــم خَ َر ْج ُ
ــج َدَ ،ف َص َّل ْي ُ
َدخَ ْل ُ
ــ� ،ث ُ َّ
ــت ِف ِ
ــت ا ْل َم ْس ِ
ِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب من فضائل موىس ،صىل الله عليه وسلم.
ـا� :أبــو عمــر محمــد بــن حمــد ،الســرة النبويــة كمــا جــاءت ف� أ
ن
ش
الحاديــث الصحيحــة  ،196 / 1النــا� :مكتبــة العبيــكان ،الطبعــة:
ي
 .2الصويـ ي
ي
الوىل 1424هـ 2004م ،عدد أ
أ
الجزاء.4 :
ف
ض
ت
ش
ـا� عيــاض المســمى
 .3عيــاض :أبــو الفضــل عيــاض بــن مــوىس بــن عيــاض اليحصـ ب ي
ـب� ( المتــو�544 :هـــ ) �ح صحيــح مســلم للقـ ي
ـ� السـ ي
إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم  ،524 / 1المحقــق الدكتــور يحـ يـى إســماعيل ،النـ ش
ـا� :دار الوفــاء للطباعــة والنـ شـر والتوزيــع ،مــر الطبعــة
الوىل 1401هـ 1998 -م ،عدد أ
أ
الجزاء .8 :والنووي :المنهاج ش�ح صحيح مسلم بن الحجاج .238 / 2
 .4أبــو يعــى الموصــ� :أبــو يعــى أحمــد بــن عــ� بــن المثـىن التميمــي ( المتـ ف
ـو�307 :هـــ ) مســند ب يأ� يعــى ،مســند أنــس بــن مالــك ،126 / 7
ي
ي
أ
المحقــق :حسـ ي ن
ـ� ســليم أســد ،قــال المحقــق :إســناده صحيــح ،النـ ش
ـا� :دار المأمــون للـ تـراث  -دمشــق ،الطبعــة :الوىل 1404هـــ 1984 -م،
عــدد أ
الجـزاء.13 :
الرساء برسول الله ،صىل الله عليه وسلم إىل السماوات ،وفرض الصلوات.
اليمان ،باب إ
 .5صحيح مسلم ،كتاب إ
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وهــذا يــدل عــى أن الــراق قــد ركبــه أ
النبيــاء مــن قبــل ،أو بعضهــم ،مــا يــدل عــى
ب
الســباب ،مــع التــوكل ،وتفويــض أ
م�وعيــة بــذل أ
ش
المــر للــه ،وهــذا هــو معــىن التــوكل

الصحيــح ،وإال فالـ بـراق لــن يهــرب ،وقــد أحـرض ه اللــه لنبيــه ،عليــه الصــاة والســام( ،)1وممــا
ف
أ (َ )2
ـ�،
يؤكــد أنــه غـ يـر مختــص بالنـ ب ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــا جــاء ي� روايــة لنــس ( :أ َّن ال َّنـ ِب ي َّ
ت
اسـ َت ْص َع َب َع َل ْيـ ِـهَ ،ف َقـ َ
ـال َلهُ
س ًجــاَ ،ف ْ
َصـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ ،أُ ي َ� ِبالـ ب ُ َ
س َي ِبـ ِـه ُم ْل َج ًمــا ُم ْ َ
ـر ِاق َل ْي َلـ َـة أُ ْ ِ
ِج ب ْ ِ�يـ ُـل :أَ ِب ُم َح َّمـ ٍـد تَف َْعـ ُـل هَ ـ َـذا؟ َف َمــا َر ِك َبــكَ أَ َحـ ٌـد أَ ْكـ َـر ُم َع َل اللـ ِـه ِم ْنهُ َ ،قـ َ
ـض َع َر ًقــا ) .
ـالَ :فا ْر َفـ َّ

()4( )3

ـ� ،صــى اللــه عليــه
والحكمــة مــن ركــوب الـ بـراق مــع قــدرة اللــه عــى طــي المســافة للنـ ب ي
وســلم ،إكرامـاً لمــا جــرت بــه العــادة مع خرقهــا ،إذ الملــوك يبعثــون لمن اســتدعوه بمركــوب.

()5

املحطــة الثالثــة :إمامــة النبــي ،صــى اللــه عليــه وســلم،
باألنبيــاء يف بيــت املقــدس.
قــال ابــن القيــم " :ثــم أرسي برســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بجســده عــى
ج�يــل عليهمــا
الصحيــح ،مــن المســجد الحـرام إىل بيــت المقــدس ،راكبـاً عــى الـ بـراق ،صحبــه ب
أ
الــراق بحلقــة المســجد"(.)6
الصــاة والســام ،فــنز ل هنــاك ،وصــى بالنبيــاء ،وربــط ب

أ
ن
وقــد جــاء القــول بإمامــة النبيــاء ،مــن قولــه عليــه الصــاة والســامَ :
(و َقـ ْـد َرأَيْ ُت ـ ِ ي
ف� جماعــة مـ أ
ـال
ـىَ ،فـ ِـإ َذا َر ُجـ ٌـل �ض َ ْ ٌبَ ،ج ْعـ ٌـد َكأَنَّــهُ ِمـ ْ
ِي َ َ َ ٍ ِ َ
ـن ْالَن ِْب َيـ ِ
ـن ِر َجـ ِ
ـاءَ ،فـ ِـإ َذا ُمـ َ
ـوس َقا ِئـ ٌـم يُ َصـ ِّ ي
ـاس ِبـ ِـه شَ ـ َب ًها ُعـ ْـر َو ُة
ـى ابْـ ُ
ـى ،أَ ْقـ َـر ُب ال َّنـ ِ
ـن َم ْريَـ َـمَ ،ع َل ْيـ ِـه َّ
شَ ـ ُنو َء َةَ ،و ِإ َذا ِعيـ َ
السـ َـا ُمَ ،قا ِئـ ٌـم يُ َصـ ِّ ي

الصويا� ،الس�ة النبوية كما جاءت ف� أ
ن
الحاديث الصحيحة .196 / 1
.1
ي
ي
ي
أ
أ
ف
ف
ض
ـ
الن
ة
ـر
ـ
س
ـ� المختــار ص ،220
�
ار
رس
ال
ـع
ـ
ومطال
ـوار
ـ
ن
ال
حدائق
)
ــ
ـ
930ه
:
ـو�
ـ
المت
(
ـي
ـ
م
الح�
ي
ـر
ـ
الحم
ـارك
ـ
مب
ـن
ـ
ب
ـر
ـ
عم
ـن
ـ
ب
ـد
ـ
محم
ـرق:
ـ
بح
.2
ي
ي
ي
بي
الوىل 1419هـــ ،عدد أ
ـا� :دار المنهــاج  -جــدة ،تحقيــق :محمــد غســان نصوح عزقــول ،الطبعــة أ
النـ ش
الجـزاء.1 :
 .4ومعـىن فارفــض عرقـاً :أي ترشــش العــرق وســال متتابعـاً ،عمــر :د .أحمــد مختــار عبــد الحميــد ( المتـ ف
ـو�1424 :هـــ ) وآخــرون ،معجــم اللغة
الوىل 1429هـ 2008م ،عدد أ
النا� :عالم الكتب ،الطبعة أ
العربية المعارصة مادة رفض  ،915 / 2ش
الجزاء.4 :

أ ن
ن
س� ت
ت
 .4نن
لبا� :صحيح إالسناد.
ال�مذي ،كتاب ي
ب� إرسائيل ،وقال ال�مذي :حديث حسن غريب ،وقال ال ي
تفس� القرآن ،باب ومن سورة ي
أ
أ
ف
الن� المختار ص .225
 .5بحرق ،حدائق النوار ومطالع الرسار ي� ي
س�ة ب ي
ف
ف
الرساء برســول اللــه ،صــى اللــه
اليمــان ،بــاب إ
 .6ابــن القيــم ،زاد المعــاد ي� هــدي خـ يـر العبــاد  ،31 / 3وأخرجــه مســلم ي� صحيحــه ،كتــاب إ
عليــه وســلم ،إىل الســماوات وفــرض الصــاة.
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ـاس ِبـ ِـه َص ِاح ُب ُكـ ْـم
ـن َم ْسـ ُ
بْـ ُ
ـع ٍ
ـى ،أَشْ ـ َبهُ ال َّنـ ِ
ـيَ ،و ِإ َذا ِإبْ َر ِاهيـ ُـمَ ،ع َل ْيـ ِـه َّ
السـ َـا ُمَ ،قا ِئـ ٌـم يُ َصـ ِّ ي
ود ال َّثق َِفـ ُّ
الصـ َـا ِة َقـ َ
ـال َقا ِئـ ٌـل :يَــا ُم َح َّمـ ُـد،
الصـ َـا ُة َفأَ َم ْم ُت ُهـ ْـمَ ،ف َل َّمــا َف َر ْغـ ُ
ـت ِمـ َ
 يَ ْع ـ ِن ي نَف َْســهُ َ -ف َحانَـ ِـن َّ
ـت َّ
ن
السـ َـا ِم )(.)1
ـارَ ،ف َس ـ ِّل ْم َع َل ْيـ ِـهَ ،فا ْل َت َفـ ُّ
هَ ـ َـذا َما ِلــكٌ َص ِاحـ ُ
ـت ِإ َل ْيـ ِـهَ ،ف َبـ َـد ِأَ ي� ِب َّ
ـب ال َّنـ ِ
كثــر " :والصحيــح أنــه اجتمــع بهــم ف ي� الســموات ،ثــم نــزل إىل بيــت
قــال ابــن ي
المقــدس ثانيـاً ،وهــم معــه ،وصــى بهــم فيــه ،ثــم إنــه ركــب الـ بـراق ،وكــر راجعـاً إىل مكــة"(.)2
ـ� بمكــة منــذ البعثــة،
وهــي صــاة حقيقيــة ،إذ إنــه عليــه الصــاة والســام ،كان يصـ ي
ف
الرساء والمعــراج.
إال أن الصلــوات الخمــس فرضــت ي� إ
فصــاة النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أ
بالنبيــاء ف ي� بيــت المقــدس ثابتــة ،ســواء قبــل
بي
وحكَــم:
العــروج أم بعــده ،وفيهــا دالالت ِ
الســام الــذي هــو ديــن اللــه ،وبــه جــاء كل
 أن رســالة اللــه واحــدة إىل خلقــه ،وهــي إالنبيــاء ،ومحمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،خاتــم أ
أ
النبيــاء وإمامهــم ،وأهميــة بيــت المقــدس

ض
()3
ر� اللــه عنــه  -قــالَ ( :سـ ِـم ْع ُت َر ُسـ َ
ـول
مثــل أهميــة بيــت اللــه الح ـرام  ،فعــن ب يأ� هريــرة  -ي
ـول( :أَنَــا أَو َل النــاس بابــن مريــم ْ ،أ
اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،يَ ُقـ ُ
الَن ِْب َيــا ُء أَ ْو َل ُد َعـ َّـا ٍت،
ْ َّ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ َ
ض
ن
()4
ر� اللــه عنــه ،أن رســول اللــه  ،صــى اللــه عليــه وســلم،
َو َل ْيـ َ
ـ�)  ،وعنــه ي
ـس بَ ْي ـ ِ ي َوبَ ْي َنــهُ نَـ ِب ي ٌّ
أ
ـع
ـى ،ك ََم َثـ ِـل َر ُجـ ٍـل بَـىن بَ ْي ًتــا َفأَ ْح َسـ َنهُ َوأَ ْج َم َلــهُ ِ ،إال َّ َم ْو ِضـ َ
ـاء ِمـ ْ
ـى َو َم َثــل الَن ِْب َيـ ِ
قــالِ ( :إ َّن َم َثـ ِ ي
ـن َق ْبـ ِ ي
ـت هـ ِـذ ِه
ـون َلــهُ َ ،ويَقُو ُلـ َ
ـون ِبـ ِـهَ ،ويَ ْع َج ُبـ َ
ـاس يَطُو ُفـ َ
ـون :هَ ـا َّ ُو ِض َعـ ْ
َل ِب َنـ ٍـة ِمـ ْ
ـن ز َِاويَـ ٍـةَ ،ف َج َعـ َـل ال َّنـ ُ

ال َّلب َنـ ُـة؟! قــالَ :فأَنَــا ال َّلب َنـ ُـةَ ،وأَنَــا خَ اتــم ال َّنب ِّيـ ي ن
ـ�)(. )5
ِ
ِ
ِ

اليمان ،باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال.
 .1صحيح مسلم ،كتاب إ
ف
ش
 .2الغضبــان :منـ يـر محمــد ( المتــو�1435 :هـــ ) فقــه السـ يـرة النبويــة ص  ،293النــا� :جامعــة أم القرى ،الطبعــة :الثانية 1413هـــ 1992 -م،
عدد أ
الجــزاء.1 :
 .3المرجع السابق.
 .4صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب فضائل عيىس عليه السالم.
 .5صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب خاتم ي ن
النبي� صىل الله عليه وسلم.
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كمــا أن صــاة النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أ
بالنبيــاء ،عليهــم الصــاة والســام،
بي
الســام نســخت ش
ال�ائع الســابقة،
دليــل عــى أنهــم ســلموا لــه القيــادة والريــادة ،وأن ش�يعــة إ

وأنــه ينبغــي ألتبــاع أ
النبيــاء أن يســعهم مــا وســع أنبياءهــم ،بتســليم القيــادة للرســول محمــد،
صــى اللــه عليــه وســلم ،ورســالته الـ تـ� ال يأتيهــا الباطــل مــن بـ ي ن
ـ� يديهــا ،وال مــن خلفهــا.
ي
فمالقاتــه أ
النبيــاء ،ومفاخرتــه معهــم ،حقيقتهــا اجتماعهــم مــن حيــث ارتباطهــم

()1

بحظــرة القــدس ،وظهــور مــا اختــص بــه بينهــم مــن وجــوه الكمــال.
ي
والدفــاع عــن المســجد أ
القــى المبــارك وفلسـ ي ن
والســام،
ـط� ،دفــاع عــن العروبــة إ
()2

وعــر�.
وواجــب عــى كل مســلم
بي

لقاء األنبياء يف السامء:
أ
الرساء والمعــراج وتقريبــه إىل
	ال يمكــن بحــال مــن الحــوال االســتدالل عــى إمــكان إ
أ
ت
ت
الــ� تطــوي المســافات الشاســعة ،كالطائــرات والصواريــخ
الذهــان بالمخ�عــات الحديثــة ،ي
الـ تـ� تصــل إىل القمــر والكواكــب ،وقــد نشــأت عــن أســباب علميــة ومعــادالت ي ز
ف�يائيــة )3(،ولكــن
ي
يمكــن القــول :إن ف ي� الرحلــة إشــارة إىل إمكانيــة ارتيــاد الفضــاء ،والخــروج عــن نطــاق الجاذبيــة،
والعــودة بســام.

()4

وقــد صــح ف� لقــاء النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أ
بالنبيــاء ف ي� الســماء مــا ورد ف ي�
ي
بي
الصحيحـ ي ن
الدنْ َيــاَ ،ف َل َّمــا
السـ َـم ِاء ُّ
ـ� ،قولــه عليــه الصــاة والســام( :ثُـ َّـم أَخَ ـ َـذ ِب َيـ ِـدي َف َعـ َـر َج ِب ي� ِإ َل ّ

أ
ـ� بــن
 .1الصـ ب ي
ـا� :السـ يـرة النبويــة عــرض وقائــع وتحليــل أحــداث  ،343 / 1عــن موقــع الشــاملة ،عــدد الجـزاء ،.2 :والنــدوي :أبــو الحســن عـ ي
ف
عبــد الحــي بــن فخــر الديــن ( المتــو�1420 :هـــ ) السـ يـرة النبويــة ص  ،219النـ ش
ـا� :دار ابــن كثـ يـر  -دمشــق ،الطبعــة :الثانيــة عـ شـرة 1425هـــ،
عــدد أ
الجـزاء.1 :
ين
 .2المنصورفوريً ،
للعالم� ،ص .65
رحمة
المب� ف
ين
المرسل� ،ص .156
س�ة سيد
�
 .3النجار ،القول ي ن ي ي
ف
ن
 .4الســباعي :مصطفــى بــن حسـ ( المتــو� 1384 :هـــ ) السـ يـرة النبويــة دروس وعـ بـر ،ص  ،59النـ ش
الســامي ،الطبعــة :الثالثــة
ـا� :المكتــب إ
ي
1405هـــ 1985 -م ،عــدد أ
الجـزاء.1 :
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ـن هـ َـذا؟ َقـ َ
ـحَ ،قـ َ
الدنْ َيــاَ ،قـ َ
ـال :هـ َـذا
السـ َـم ِاء ُّ
ِج ْئـ ُ
السـ َـم ِاء :ا ْف َتـ ْ
ـالَ :مـ ْ
ـاز ِن َّ
ـت ِإ َل َّ
ـال ِج ب ْ ِ�يـ ُـل ِلخَ ـ ِ
ـال :ن ََعـ ْـمَ ،م ِعــي ُم َح َّمـ ٌـدَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،ف َقـ َ
ـال :هَ ـ ْـل َم َعــكَ أَ َحـ ٌـد؟ َقـ َ
ِج ب ْ ِ�يـ ُـلَ ،قـ َ
ـال:

ــدَ ،ع َ
الدنْ َيــاَ ،ف ِــإ َذا َر ُج ٌ
ــل ِإ َل ْي ِــه؟ َق َ
أُ ْر ِس َ
ــى يَ ِم ِين ِــه
ــل َق ِاع ٌ
ــما َء ُّ
ــم؛ َف َل َّمــا َف َت َ
الس َ
ــال :ن ََع ْ
ــح َع َل ْونَــا َّ
ـىَ ،ف َقـ َ
ـال:
ـار ِه بَـ َ
ـار ِه أَ ْسـ ِـو َد ٌةِ ،إ َذا نَظَـ َـر ِق َبـ َـل يَ ِم ِينـ ِـه َض ِحــكَ َ ،و ِإ َذا نَظَـ َـر ِق َبـ َـل يَ َسـ ِ
أَ ْسـ ِـو َد ٌة َو َعـ َـى يَ َسـ ِ

ـن هـ َـذا؟ َقـ َ
ـال :هـ َـذا آ َد ُمَ ،وهـ ِـذ ِه
ـحُ ،ق ْلـ ُ
ـح َو ِ
ـت ِل ِج ب ْ ِ�يـ َـلَ :مـ ْ
االبْـ ِـن َّ
ـ� َّ
الصا ِلـ ِ
الصا ِلـ ِ
َم ْر َح ًبــا ِبال َّنـ ِب ي ِّ
أ
أ
ت
ـن يَ ِم ِينـ ِـه َو ِشـ َـما ِل ِه ،ن ََسـ ُـم بَ ِنيـ ِـهَ ،فأَهْ ـ ُـل ا ْل َي ِمـ ي ن
ـ�
ال َ ْسـ ِـو َدة َعـ ْ
ِ
ـ� ِم ْن ُهـ ْـم أَهْ ـ ُـل ا ْل َج َّنـ ِـةَ ،وال َ ْسـ ِـو َد ُة ا َّلـ ِ ي
ـىَ ،ح ت َّ� َعـ َـر َج ِب ي�
ـن يَ ِم ِينـ ِـه َض ِحــكَ َ ،و ِإ َذا نَظَـ َـر ِق َبـ َـل ِشـ َـما ِل ِه بَـ َ
ـار؛ َفـ ِـإ َذا نَظَـ َـر َعـ ْ
َعـ ْ
ـن ِشـ َـما ِل ِه أَهْ ـ ُـل ال َّنـ ِ
ـال َلــهُ خَ ازنُهــا م ْثـ َـل مــا َقـ َ أ
ـحَ ،قـ َ
ـحَ ،ف َقـ َ
السـ َـم ِاء الثَّا ِن َيـ ِـةَ ،ف َقـ َ
ـال
ـال ال َ َّو ُل؛ َف َف َتـ َ
ـال ِلخَ ِازِن َهــا :ا ْف َتـ ْ
َ
ِ َ ِ
ِإ َل َّ
ف
ات اللـ ِـه
ـو ُ
ـى َو ِإبْ َر ِاهيـ َـمَ ،ص َلـ َ
السـ َ
ـمو ِ
ات آ َد َم َو ِإ ْد ِريـ َ
ـسَ :ف َذ َكـ َـر أَنَّــهُ َو َجـ َـد ِ ي� َّ
أَنَـ ٌ
ـوس َوعيـ َ
ـس َو ُمـ َ
ف
الدنْ َيــاَ ،و ِإبْ َر ِاهيـ َـم
السـ َـم ِاء ُّ
َع َل ْي ِهـ ْـمَ ،و َلـ ْـم يُث ِْبـ ْ
ـر أَنَّــهُ َذ َكـ َـر أَنَّــهُ َو َجـ َـد آ َد َم ِ ي� َّ
ـت َك ْيـ َـف َم َن ِاز ُل ُهـ ْـم؛ َغـ ي ْ َ
ف
الس ِاد َسـ ِـةَ ،قـ َ
ـس،
ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ ،ب ِإ ْد ِريـ َ
ـال أَنَـ ٌ
السـ َـم ِاء َّ
ِ ي� َّ
ـسَ :ف َل َّمــا َمـ َّـر ِج ب ْ ِ�يـ ُـل ِبال َّنـ ِب ي ِّ
أ
َقـ َ
ـن هـ َـذا؟ َقـ َ
ـس ،ثُـ َّـم َم َر ْر ُت
ـحَ ،ف ُق ْلـ ُ
ـتَ :مـ ْ
ـحَ ،وال َ ِخ َّ
ـ� َّ
ـال :هـ َـذا ِإ ْد ِريـ ُ
الصا ِلـ ِ
الصا ِلـ ِ
ـالَ :م ْر َح ًبــا ِبال َّنـ ِب ي ِّ
أ
ـوسَ ،ف َقـ َ
ـن هـ َـذا؟ َقـ َ
ـوس
ـح؛ ُق ْلـ ُ
ـتَ :مـ ْ
ـحَ ،وال َ ِخ َّ
ـ� َّ
ِب ُمـ َ
ـال :هـ َـذا ُمـ َ
الصا ِلـ ِ
الصا ِلـ ِ
ـالَ :م ْر َح ًبــا ِبال َّنـ ِب ي ِّ
أ
ـىَ ،ف َقـ َ
ـن هـ َـذا؟ َقـ َ
ـال:
ـح؛ ُق ْلـ ُ
ـتَ :مـ ْ
ـالَ :م ْر َح َبــا ِبــال َ ِخ َّ
ـ� َّ
ثُـ َّـم َمـ َـر ْر ُت ِب ِعيـ َ
الصا ِلـ ِ
الصا ِلـ ِ
ـحَ ،وال َّنـ ِب ي ِّ
ـى ،ثُـ َّـم َمـ َـر ْر ُت ِب ِإبْ َر ِاهيـ َـمَ ،ف َقـ َ
ـن
ـح؛ ُق ْلـ ُ
ـحَ ،و ِ
ـتَ :مـ ْ
االبْـ ِـن َّ
ـ� َّ
هـ َـذا ِعيـ َ
الصا ِلـ ِ
الصا ِلـ ِ
ـالَ :م ْر َح ًبــا ِبال َّنـ ِب ي ِّ
هـ َـذا؟ َقـ َ
ـال :هـ َـذا ِإبْ َر ِاهيـ ُـمَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم  ...ثُـ َّـم ُعـ ِـر َج ِب ي�َ ،حـ ت َّـى ظَ َهـ ْـر ُت ِل ُم ْس ـ َت َوى
أ
ت
ـت ِب َذ ِلــكَ َ ،حـ ت َّـى
ـ� خَ ْم ِسـ ي ن َ
ـ� َصـا َ ًةَ ،ف َر َج ْعـ ُ
أَ ْسـ َـم ُع ِفيـ ِـه َصيـ َـف ال َ ْقـا َ ِم َ ...ف َفـ َـر َض اللــهُ َعـ َـى أُ َّمـ ِ ي
ـ� َصـا َ ًةَ ،قـ َ
ـوسَ ،ف َقـ َ
ـال
ـتَ :فـ َـر َض خَ ْم ِسـ ي ن َ
ـالَ :مــا َفـ َـر َض اللــهُ َلــكَ َعـ َـى أُ َّم ِتــكَ ؟ ُق ْلـ ُ
َمـ َـر ْر ُت َعـ َـى ُمـ َ
ـوس،
ـع ِإ َل َربِّــكَ َ ،فـ ِـإ َّن أُ َّم َتــكَ ال َ ت ُِطيـ ُ
اج َعــت َف َو َضـ َ
َفا ْر ِجـ ْ
ـع شَ ـطْ َرهَ اَ ،ف َر َج ْعـ ُ
ـق َذ ِلــكَ َ ،ف َر َ
ـت ِإ َل ُمـ َ

ـع شَ ـطْ َرهَ ا؛ َف َقـ َ
ـع شَ ـطْ َرهَ ا،
ـع َربَّــكَ َفـ ِـإ َّن أُ َّم َتــكَ ال َ ت ُِطيـ ُ
ـت َف َو َضـ َ
ـالَ :ر ِاجـ ْ
ـتَ :و َضـ َ
اج ْعـ ُ
ُق ْلـ ُ
ـقَ ،ف َر َ
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اج ْع ُتــهُ َ ،ف َقـ َ
ـت ِإ َل ْيـ ِـهَ ،ف َقـ َ
ـي خَ ْم ٌس،
ـع ِإ َل َربِّــكَ َفـ ِـإ َّن أُ َّم َتــكَ ال َ ت ُِطيـ ُ
ـال :ا ْر ِجـ ْ
َف َر َج ْعـ ُ
ـق َذ ِلــكَ َ ،ف َر َ
ـالِ :هـ َ
ــوسَ ،فق َ
ــت:
ــي خَ ْم ُس َ
َــالَ :ر ِاج ْ
َــو ُل َل َ
ــون ،ال َ يُ َب َّ
ــع َربَّــكَ َ ،ف ُق ْل ُ
ــد َّيَ ،ف َر َج ْع ُ
ــد ُل ا ْلق ْ
ــت ِإ َل ُم َ
َو ِه َ
ــن َرب ي ِّ� )(.)1
اســ َت ْح َي ْي ُت ِم ْ
ْ
*

أ
ف
و� كل ســماء يلتقــي واحــداً مــن
إنــه افتتــاح الســموات ُ
العــا ،واحــدة تلــو الخــرى ،ي
أنبيــاء اللــه ،ورســله ،أو ي ن
اثنــ� ،عليهــم الصــاة والســام.

ت
الــ� تمــت ي ن
وقــد يتســاءل بعــض النــاس عــن كيفيــة المقابلــة
بــ�
ي
أ
وبــ� أ
رســول اللــه ،عليــه الصــاة والســام ،ي ن
المــ�
النبيــاء ،عليهــم الســام ،ف ي�
أ
العــى ،خاصــة أن المعــراج لــم يثبــت إال لرســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم،

النبيــاء ،ويعــرج بهــا مــن أ
فكيــف يمكــن أن تنقــل أجســاد أ
الرض إىل الســماء؟
يقــول ابــن القيــم -جواب ـاً عــن ذلــك " :)2(-أ
فالنبيــاء إنمــا اســتقرت أرواحهــم هنــاك،
بعــد مفارقــة أ
البــدان ،وروح رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،صعــدت إىل هنــاك ف ي� حالــة
العــى ،مــع أرواح أ
الحيــاة ،ثــم عــادت ،وبعــد وفاتــه اســتقرت ف� الرفيــق أ
النبيــاء  -عليهــم
ي
الصــاة والســام  -ومــع هــذا ففيهــا شإ�اف عــى البــدن ،ش
وإ�اق ،وتعلــق بــه ،بحيــث يــرد

ف
قــره ،ورآه ف ي� الســماء
الســام عــى مــن ســلم عليــه ،وبهــذا التعلــق رأى مــوىس
يصــ� ي� ب
ي
السادســة ،ومعلــوم أنــه لــم يعــرج بمــوىس مــن قـ بـره  . . .إىل أن قــال :وهــذه النــار تكــون ف ي�
محلهــا وحرارتهــا ،تؤثــر ف� الجســم البعيــد عنهــا ،مــع أن االرتبــاط والتعلــق الــذي بـ ي ن
ـ� الــروح
ي

والبــدن أقــوى وأكمــل مــن ذلــك وأتــم ،فشــأن الــروح أعــى مــن ذلــك وألطــف.
النبيــاء تشــكلت لــه ف� العالــم أ
والظاهــر أن أرواح أ
العــى ،ويجــوز نقــل أجســادها تلــك
ي
الليلــة ت
ن ()3
أجمعــ�".
اح�امــاً لهــم
ي
ف
الرساء.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب كيف فرضت الصالة ي� إ
ف
خ� العباد .37 - 36 / 3
 .2ابن القيم ،زاد المعاد ي� هدي ي
أ
أ
ف
الن� المختار ص .222
 .3بحرق ،حدائق النوار ومطالع الرسار ي� ي
س�ة ب ي
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و� إخوانهــم ،أ
ف
النبيــاء والرســل{ :أُو َل ِئــكَ
كيــف ال؟ وهــم قدوتــه الذيــن قــال اللــه ،فيهــم ي
ــدى ال َّلــهُ
يــن هَ َ
ا َّل ِذ َ

َفبهداهُ ــم ا ْقتــده } .أ
(النعــام)90 :
ِ َُ ُ َ ِ ْ

ومــا هيــأ اللــه لنبيــه ،عليــه الصــاة والســام ،مــن أن يكــون مــوىس ف ي� طــرق عودتــه،

ويتذاكــر معــه فيمــا فــرض عليــه ربــه ،ويلــح مــوىس عليــه العــودة إىل ربــه ،ومناجاتــه ،وطلــب
التخفيــف ،وكيــف كان يمـض ي  ،ثــم يعــود ،فيســقط اللــه عنــه عـ شـراً ،حـ تـى وقــف عنــد الخمــس،
ـتح� محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن ربــه عــز وجــل العــودة ،فيســمع نــداء ربــه،
ويسـ ي ي
ت
أمضيــت
فريضــ� ،وخففــت عــن عبــادي ،وقولــه :وهــي خمــس ،وهــي خمســون ،الحســنة
ي
بعـ شـر أمثالهــا.

(*)
1

ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
هــذه مشــاهد مــن رحلــة إ
الرساء والمع ـراج ،ولقــاء النـ ب ي
بالنبيــاء ف� أ
أ
الرض المقدســة وبيــت المقــدس والســماء ،تدلــل بصــورة واضحــة عــى عظمــة
ي
الســام ،وتسلســل
نبينــا ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومكانــة بيــت المقــدس ،وعظمــة رســالة إ
هــذه الرســالة ف� فكــر أ
النبيــاء وعقولهــم ،حـ تـى وصلــت إىل الرســول الخاتــم ،عليــه وإياهــم
ي
الصــاة والســام ،وقداســة بيــت المقــدس عـ بـر تاريــخ ش
الب�يــة ،وأحقيــة أمــة محمــد ،صــى
اللــه عليــه وســلم ،برعايتــه ،واالختصــاص بــه ،وملكيتــه بتمليــك اللــه لهــم.

الس�ة النبوية ص .305 - 304
* الغضبان ،فقه ي
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اإلرساء وبركة فلسطني
الشيخ د .محمد يوسف الحاج محمد
مفتي محافظة أريحا واألغوار

الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ�  ،والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد ،الصــادق الوعــد

أ
ين
ال ي ن
أجمعــ�- :
مــ� ،وعــى آلــه وأصحابــه

ت
َّ �نز
ـ� أوالهــا البــاري ســبحانه وتعــاىل لســيدنا محمــد بــن عبــد اللــه ،عليــه
إن الم لــة الـ ي
ـ� ،وأظهــر مــن التوضيــح ،فهــو خاتــم أ
النبيــاء والمرسـ ي ن
الصــاة والســام ،أجــى مــن التبيـ ي ن
ـل�
ف� الدنيــا ،وصاحــب الشــفاعة العظمــى ف� آ
الخــرة ،وبينهمــا كرامــات يطــول ذكرهــا ،وال ينتهــي
ي
ي
ان ا َّلـ ِـذي
الرساء والمع ـراج واحــدة مــن تلــك الكرامــات ،قــال تعــاىلُ ﴿ :س ـ ْب َح َ
ش�حهــا ،ورحلــة إ
أ
ـن
ـى ا َّلـ ِـذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل�ن ُ ِ يَــهُ ِمـ ْ
سى ِب َع ْبـ ِـد ِه َل ْي ـا ً ِمـ َ
ـن ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام ِإ َل ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ْال َ ْقـ َ
أَ ْ َ

[الرساء ،]1 :نقــف أوال ً عنــد تعليــل الحــق ســبحانه وتعــاىل لتلــك
ـر ﴾ إ
السـ ِـم ُ
آيَا ِت َنــا ِإنَّــهُ هُ ـ َ
ـو َّ
يع ا ْل َب ِصـ ي ُ
ـن آيَا ِت َنــا} ،فالــام هنــا للتعليــل ،وليــس للحــر ،جــاء ف ي�
الرحلــة الربانيــة بقولــهِ { :ل�ن ُ ِ يَــهُ ِمـ ْ
تفســر التحريــر والتنويــر “ :وقولــه{ :ل�ن يــه مــن آياتنــا} تعليــل الرساء بــإرادة إراءة آ
اليــات
إ
ي
ت
ـ� ألجلهــا منــح اللــه نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،منحــة
الربانيــة ،تعليــل ببعــض ِ
الح َّكــم الـ ي
الرساء المروي ف ي� «الصحيح» .
الرساء ،فإن ل إلرساء ِحكَّماً جمة ،تتضح من حديث إ
إ
وأهمهــا وأجمعهــا إراءتــه مــن آيــات اللــه تعــاىل ،ودالئــل قدرتــه ورحمتــه ،أي ل�ن يــه

اليــات ،فيخ�هــم بمــا ســألوه عــن وصــف المســجد أ
مــن آ
القــى .والم التعليــل ال تفيــد حــر
ب
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الغــرض مــن متعلقهــا ف� مدخولــه ،وإنمــا اقتــر ف� التعليــل عــى إراءة آ
اليــات ،ألن تلــك العلــة
ي
ي
أعلــق بتكريــم المــرى بــه ،والعنايــة بشــأنه ،ألن إراءة آ
()1
اليــات تزيــد يقـ ي ن
ـ� الـر ئ يا� بوجودهــا”
ُ
إن اللــه عـ َّز وجــل جعــل تلــك الرحلــة الربانِّيــة الفريــدة بقصــد إيـراء رســول اللــه،
أي َّ
صــى اللــه عليــه وســلم ،بعض ـاً مــن آيــات اللــه ،تكريم ـاً لــه ،ش
وت�يف ـاً لقــدره ،وإف ـراداً لــه،
بمــرات لــم تعــ َ أ
يز
الرساء
ط لحــد مــن قبلــه ،ولكــن ليســت تلــك هــي الحكمــة الوحيــدة مــن إ
والمعــراج ،فهــو معجــزة تــدل عــى نبــوة رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وامتحــان
ـ� المســجدين ،الحـرام أ
ـ� ،وإخبــار بارتبــاط وثيــق بـ ي ن
يكشــف صــدق المؤمنـ ي ن
والقــى ،وتنويهـاً
الرض حــول المســجد أ
بتمــر أ
ين
بال�كــة ،فمــا تلــك
القــى – بــاد الشــام وقلبهــا
ي ز ِّ
فلســط� -ب
الرساء والمعــراج؟
ال�كــة؟ ومــا آثارهــا؟ ومــا أدلتهــا؟ ومــا عالقتهــا برحلــة إ
ب

(ال�كــة) فهــي تتمحــور حــول ثبــوت الخـ يـر ،وبقائــه واســتمراره ،يقــول
أمــا عــن معـىن ب
أ
ن
ـرك صــدر البعـ يـر ،وإن اســتعمل ف ي� غـ يـره ،ويقــال لــه :بركــة،
ـا� “ :أصــل الـ ب َ ْ
الراغــب الصفهـ ي
وبَـ َـركَ البعـ يـر :ألقــى بركــه ،واعتـ بـر منــه مع ـىن اللــزوم ،فقيــل :ابْ ت َ َ� ُكــوا ف ي� الحــرب ،أي :ثبتــوا
وال�ك ُ
اللهــي ف ي�
َــة :ثبــوت
والزمــوا موضــع الحــرب... ،
الخــر إ
ي
ّ
وســمي محبــس المــاء ِب ْركَــة ،ب َ َ
أ
الَرض} أ
ش
[الع ـراف ، ]96 :وسـ ّـمي بذلــك
كات ِمـ َ
ـماء َو ْ ْ ِ
السـ ِ
ـىء ،قــال تعــاىلَ { :ل َف َت ْحنــا َع َل ْي ِهـ ْـم بَـ َـر ٍ
ـن َّ
الـ ي
ف
()2
ال�كــة” .
لثبــوت
الخــر فيــه ،ثبــوت المــاء ي� ب
ي
وقــد اتفقــت كلمــة المفرسيــن عــى أن متعلــق ال�كــة ف� مــا حــول المســجد أ
القــى من
َّ
ب
ي
القــى مــن أ
والخــرة ،وحقيقــة بركــة مــا حــول المســجد أ
الرض ،يعــم خــري الدنيــا آ
أ
الرض،
ي
تظهــر ف� البعديــن الدنيــوي أ
ـر الكبـ يـر ألرض فلسـ ي ن
والخــروي ،أمــا ف� البعــد الدنيــوي ،فالتمـ ي ز
ـط�
ي
ي
 .1ابــن عاشــور ،محمــد الطاهــر ،تفســر التحريــر والتنويــر ،20 / 15 ،الــدار التونســية للنـ شـر – تونــس1984 ،م  ،عــدد أ
الجـزاء ( 30 :والجــزء
ي
رقــم  8ف� قسـ ي ن
ـم�).
ي
ـ� بــن محمــد ،المفــردات ف� غريــب القـرآن ،ص  ،119تحقيــق :صفــوان عدنــان الــداودي ،الطبعــة :أ
 .2الراغــب أ
الصفهـ ن
ـا� ،الحسـ ي ن
الوىل ،دار
ي
ي
القلــم ،دمشــق – 1412هـــ النـ ش
ـا� :دار القلــم ،الــدار الشــامية  -دمشــق ،بـ يـروت1412 -
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ـ� ســائر البلــدان ،وتلــك المـ ي ز
خاصــة ،والشــام عامــة ،كائــن ف� خصائصهــا الطبيعيــة ،مــن بـ ي ن
ـرة
ي

ين
كبــر مــن الكائنــات
يعــر عنهــا بالتنــوع الحيــوي ،ويقصــد بــه احتــواء
فلســط� عــى عــدد ي
ب
الحيــة ،والحيوانــات المتعــددة ،والنباتــات المتباينــة ف ي� خصائصهــا وثمارهــا ،وكل ذلــك تبع ـاً
أ ض
ن
لتنــوع المنــاخ ف� فلسـ ي ن
را� الخصبة،
ي
ـط� ،مــا بـ يـ� الســهول والجبــال ،والصحـراء القاحلــة ،وال ي
والمناطــق الجــرداء والغابــات ،فــأدى ذلــك إىل التنــوع الحيــوي الكبـ يـر ف� فلسـ ي ن
ـط� ،حيــث يقــدر
ي
عــدد أ
النــواع الحيــة النباتيــة والحيوانيــة الـ تـ� تعيــش ف� فلسـ ي ن
ـوال 51,000
ي
ـط� التاريخيــة حـ ي
ي
نــوع ،حيــث تشــكل هــذه أ
النــواع مــا يقــرب مــن  ٪ 3مــن التنــوع البيولوجــي العالمــي .أمــا ف ي�
أ
ـوال  30,850نوعــاً؛ منهــا
الضفــة الغربيــة ،وقطــاع غــزة ،فيقــدر عــدد النــواع الحيوانيــة حـ ي
 30,000نــوع مــن الالفقاريــات ،و 373مــن الطيــور ،و 297مــن أ
الســماك ،و 92مــن الثدييــات،
ال�مائيــات.
و 81مــن الزواحــف ،و 5مــن ب

(*)
1

جديــة ،تعــود
الشــارة ،إىل َّ
وال بــد مــن إ
أن هــذا التنــوع الحيــوي الكبـ يـر ،مهــدد بأخطــار ِّ

بمجملهــا إىل سياســات االحتــال الغاشــم ،الـ تـ� تدمــر البيئــة الطبيعيــة لفلسـ ي ن
ـط� ،عــن قصــد
ي
وســوء نيــة ،وأكــر مثــال عــى ذلــك رسقــة ميــاه نهــر أ
الردن ،بنســبة تزيــد عــن  ،% 98وتحويــل
ب
مجــاري المســتوطنات عــى مجــرى النهــر.
ال�كــة الدينيــة ألرض فلسـ ي ن
ـط� ،فقــد نــص عليهــا ف ي� الق ـرآن الكريــم ،وذكــرت ف ي�
أمــا ب
ت
ـ� تنــص عــى بركــة مــا
الســنة المطهــرة ،وقــد اســتفتحنا المقــال بذكــر مطلــع ســورة إ
الرساء ،الـ ي
و� ســورة أ
أ
ف
النبيــاء ف ي� ســياق الحديــث عــن قصــة خليــل اللــه
حــول المســجد القــى المبــارك ،ي
أ
ت
�}
ـ� بَا َر ْك َنــا ِفي َهــا ِل ْل َعا َل ِم ي ن َ
إبراهيــم ،يقــول الحــق ســبحانه وتعــاىلَ :
{ون ََّج ْي َنــا ُه َو ُلوطًــا ِإ َل ْال َ ْر ِض ا َّلـ ِ ي
أ
ت
أ
(النبيــاء ،)71 :ومــن المعلــوم أن هجــرة إبراهيــم كانــت لفلسـ ي ن
ـ�
ـط� ،فهــي المعنيــة بــالرض الـ ي

ن
ن
* الجـهـــاز الـمـركـــزي للإحصــاء الــ
ـطي� وســلطة جــودة البيئــة يصــدران بيانـاً صحفيـاً بمناســبة يوم البيئــة العالمي
ـفلسطي� ،إ
ي
الحصــاء الفلسـ ي
ن
ت
و�http://pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1945 :
حــول ربط النــاس بالطبيعــة ،الرابــط االلكــر ي
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اليــة الكريمــة “ :أ
ـ� ،يقــول ابــن عاشــور ف� تفســر هــذه آ
بــارك اللــه فيهــا للعالمـ ي ن
والرض :هــي
ي
ي
ـط�  .ووصفهــا اللــه بأنــه باركهــا للعالمـ ي ن
أرض فلسـ ي ن
ـ� ،أي للنــاس ،يعـن السـ ي ن
ـاكن� بهــا ،ألن اللــه
ي
()1
خلقهــا أرض خصــب ،ورخــاء عيــش ،وأرض أمــن.
ف
و� ســورة ســبأ ،ف ي� معــرض امتنــان الحــق ســبحانه عليهــم بالنعــم ،ذكــر منهــا ،قولــه
ي
ت
ـر
{و َج َع ْل َنــا بَ ْي َن ُهـ ْـم َوبَـ ي ْ ن َ
عـ َّز مــن قائــلَ :
ـ� بَا َر ْك َنــا ِفي َهــا ُقـ ًـرى ظَ ِاهـ َـر ًة َو َق َّد ْرنَــا ِفي َهــا َّ
السـ ي ْ َ
ـ� ا ْل ُقـ َـرى ا َّلـ ِ ي
�}(.ســبأ)18 :
ــال َوأَيَّ ًامــا ِآم ِن ي ن َ
ِس ي ُ
ــروا ِفي َهــا َل َي ِ ي َ
ف
ف
ـ�
«و َج َع ْلنــا بَ ْي َن ُهـ ْـم يَ ْع ـ ِن ي  :بَـ ي ْ ن َ
جــاء ي� تفسـ يـر فتــح القديــر ،ي� بيــان القــرى المباركــةَ :
ــ� باركْنــا فيهــا يعــن ْ أ
َ ()2
ال َ ْر َض ا ْل ُمق ََّد َســة».
ــاك ِن ِه ْمَ ،وبَ ي ْ ن َ
ِ
َم َس ِ
ُــرى ا َّل ِ ت ي َ
ــ� ا ْلق َ
َْ ِي
ال�يــف ،بف�كــة أرض فلسـ ي ن
أمــا ف� الحديــث النبــوي ش
ـط� كثـ يـرة المــوارد ،مــن ذلــك مــا
ي
أخرجــه ت
ـتَ ،قـ َ
ـول ،ال َّلـ ِـه َصـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم،
ال�مــذيَ ،عـ ْ
ـن َزيْـ ِـد بْـ ِـن ث َ ِابـ ٍ
ـالُ (:ك َّنــا ِع ْنـ َـد َر ُسـ ِ

ـال َر ُسـ ُ
ـاعَ ،ف َقـ َ
ـامَ ،ف ُق ْل َنــا:
نُؤَ ِّلـ ُـف ال ُقـ ْـر َ
آن ِمـ َ
ـو� ِللشَّ ـ ِ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم :طُـ ب َ
ـن ِّ
الر َقـ ِ
ـول ال َّلــه؟ َقـ َ أ
أ
الر ْح َمـ ِـن بَ ِاسـطَ ٌة أَ ْج ِن َح َت َهــا َع َل ْي َهــا) ( .)3وبيــت المقدس
ِل َ ٍّي َذ ِلــكَ يَــا َر ُسـ َ ِ
ـالِ :ل َ َّن َم َل ِئ َكـ َـة َّ
ف ي� القلــب مــن بــاد الشــام.
ض
ر� اللــه عنــه( ،قال :تذاكرنــا ونحن عند رســول الله ،صىل
وأخــرج الحاكــم عــن ب يأ� ذر ،ي
اللــه عليــه وســلم ،أيهمــا أفضــل :مســجد رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أو مســجد بيت
المقــدس ،فقــال رســول اللــه ،صــى الله عليه وســلم “ :صــاة ف ي� مســجدي هذا أفضل مــن أربع
صلــوات فيــه ،ولنعــم المصــى ،وليوشــكن أن ال يكــون للرجــل مثــل شــطن فرســه مــن أ
الرض،

خ� لــه من الدنيــا جميعـاً  -أو قال :خـ يـر مــن الدنيا وما فيهــا)(.)4
حيــث يــرى منــه بيــت المقــدس ،ي
أ
ف
الرساء
ومــن الزيــادة ي� شت�يــف هــذه الرض ،وإن كانــت قداســتها مقــررة قبــل رحلــة إ
تفس� التحرير والتنوير.108 / 17 ،
 .1ابن عاشور ،محمد الطاهر ،ي

أ
ن
كث� ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،يب�وت 1414 -هـ
.2
تفس� فتح القدير  ،371 / 4الطبعة :الوىل دار ابن ي
عل ،ي
ي
الشوكا� ،محمد بن ي
أ
ال�مذي :هذا حديث حسن غريب ،وصححه ال ن
ال�مذي ،كتاب المناقب عن رسول الله صىل الله عليه وسلم ،باب منه وقال ت
س� ت
 .3نن
لبا� .
ي

 .4المســتدرك عــى الصحيحـ ي ن
ـه� بالحاكــم النيســابوري ،كتــاب الفـ ت ن
ـ� والمالحــم ،حديــث ب يأ� عوانــة ،وقــال
ـ� ،محمــد بــن عبــد اللــه الشـ ي
أ ن
لبــا� ف ي� تمــام المنــة ص.294:
الحاكــم :هــذا حديــث صحيــح إ
الســناد ،ولــم يخرجــاه»  ،554/ 4وصححــه ال ي
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الرساء ،ومنطلقـاً لرحلــة
والمعـراج ،أن اختصهــا اللــه تعــاىل بــأن تكــون وجهــة ومقصــداً لرحلــة إ
الرض ،لتكــون مجمعـاً أ
ـ� كل بقــاع أ
المعـراج ،حيــث اختصــت مــن بـ ي ن
للنبياء كلهــم ،ليلتقــوا معاً
جميعـاً ،أولهــم وآخرهــم ،ويأتمــوا بخاتمهــم ف ي� النبــوة ،محمــد بــن عبــد اللــه ،عليــه وإياهــم
الصــاة والســام ،تأكيــداً لوراثــة ش�يعــة محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لــكل ش
ال�ائــع
ـ� المســجد الح ـرام والمســجد أ
الســماوية الســابقة ،وإظهــاراً لالرتبــاط المحكــم بـ ي ن
القــى،

فكالهمــا قبلــة ،وكالهمــا تشــد إليــه الرحــال.

ولهــذه ال�كــة الدينيــة كانــت الصــاة ف� المســجد أ
القــى أكـ ثـر أج ـراً مــن الصــاة ف ي�
ب
ي
المســاجد أ
الخــرى – مــا عــدا المســجد الح ـرام والمســجد النبــوي ، -الصــاة بمجردهــا أكـ ثـر
ـال
أج ـراً بمئــات الم ـرات ،فكيــف بالربــاط فيــه ،والدفــاع عنــه ،والســهر لحفظــه ،وبــذل الغـ ي
القــى المبــارك ،أ
والنفيــس ف� الــذود عنــه؟! إنهــا لبـ شـرى ألهــل المســجد أ
بالجــر العظيــم،
ي
ن
ـا� الجليــل ،أن جعلهــم مــن ُع َّمــار بيتــه وحماتــه ،فاللهــم احفــظ المســجد
واالصطفــاء الربـ ي
أ
القــى المبــارك وعمــاره وحماتــه وســدنته مــن كل ســوء.
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التحذيــر مــن روايــات مكذوبــة يف
معجــزة اإلرساء واملعــراج
الشيخ :إحسان إبراهيم عاشور
مفتي محافظة خان يونس

الحمد لله ،والصالة والسالم عىل رسول الله ،وبعد:

ـ� النــاس أن ذ ْكــرى الرساء وا ْلمعـراج تـ ت ف
ـب؛ فهــل هــي ِفعـا ً
فقــد شَ ــا َع بـ ي ن َ
ِ َّ ِ َ إ ِ ِ
ِ ي
ـأ� ي� شــهر َر َجـ ٍ
ش
يــن مــن َر َجــب؟
الســابع
ثــت ف ي�
َح َد ْ
والع� َ
ِ
المكذوبَ ِة؟
الو َّض ِاع ي ن َ
وايات َ
وهل َس ِل َم ْت هذه ُ
تأليف َ
� ِل ِّلر ِ
عجز ُة ا ْلمباركة ِم ْن ِ
الم ِ
يق الله لتجليته ،وذلك ف� البندين آ
ال ي ن
تي�:
ي َ َ
هذا َما ُ
َوف َ ِ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ
أرجو ت ِ
رسا َء حــدث يف ليلـ ِ
الســا ِبعِ وال ِ
ن
ة
ـت أ َّ
هــل ث َ َبـ َ
أوالًَ :
عرشي َ
َّ
ن اإل َ

ِ
ــب؟
ج ٍ
مــ ْ
ن َر َ

اج
العلـ ِـم ،أنــه ال َدليـ َـل عــى َّ
َذ َكـ َـر ا ْل ُم َحقِّقـ َ
عج ـ َز ت ي َ� إ
ـون ِمـ ْ
ـن أهـ ِـل ِ
أن ُم ِ
الرس ِاء وا ْل ِمع ـر ِ
ف
ـت ش َ� ٌء ف� تـَـ ي ْ ن
ـعي�
ـبَّ ،
ـن ِمـ ْ
والع ش�يـ َ
ـاب ِع ِ
كانَتــا ي� ليلـ ِـة َّ
وأن ذلــكَ خَ طَــأ كبـ ي ٌ
ـر؛ إذ لــم يَث ُبـ ْ ي ي
ـن َر َجـ ٍ
السـ ِ
ِ

ــ�  ،صــى اللــه عليــه وســلم؛ فكَ ْي َ
ــوم؟!
ــف بال َي ِ
َّ
الســ َن ِة ،أو الشَّ ــ ْه ِر الــذي ِ
أرس َي فيــه بالنـ َّ ب ي ِّ

ـن ت َِيم َي َة ،رحمــه اللهَ ( :ل ْم يَ ُقـ ْـم َد ٌ
ـهرها ،وال
ليل َم ٌ
قــال شــيخُ إ
الســام ابـ ُ
علوم؛ ال َع َل شَ ـ ِ
عـ َـى ع ش ْ�هــا ،وال عـ َـى عينهــا؛ بل النــ ُ ف
()1
ختل ٌ
ـع ِب ِه )
ـس فيها ما يُقطَـ ُ
نقط َعـ ٌـة ُم ِ
ـقول ي� ذلــك ُم ِ
َ َ ِْ
َ ِ ُّ
فةَ ،ليـ َ
َ َ ِ
ـض القُصــاص أن الرساء ف
ـب ،وذلــك َكـ ِـذ ٌب ) أو َر َد ُه
ـ� ( :و َذ َكـ َـر بَعـ ُ
َّ ِ َّ إ َ َ
وقــال ابـ ُ
كان ي� َر َجـ ٍ
ـن ِد ْح َيـ َـة ال َك ْلـ ِب ي ُّ
ف
كتابـ ِـه(. )2
ابـ ُ
ـن َح َجـ ٍـر ي� ِ
 -1زاد الْمعاد البن القيم22 /1:
ف
هر َر َجب ،صفحة .11
َبي� َ
 -2ت ي ن ُ
الع َج ِب ِب َما َو َر َد ي� شَ ِ
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مكذُوبَ ِ
رسا ِء والْ ِ
وايَ ِ
ثانياًِ :ذكْ ُر بَ ِ
ج:
مع َرا ِ
مع ِج َز َ ِ
عض ال ِّر َ
ة يف ُ
ات الْ َ
ت اإل َ

ف
ــع ن َِب َّيــهُ  ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� هــذه
	ال شَ ــكَّ ي� َّ
أن اللــهَ ســبحانه وتعــاىل أطْ َل َ
ـرى آيا ِتـ ِـه ،ك ََمــا قــال َربُّنــا ســبحانه وتعــاىل:
الرح َلـ ِـة َعـ َـى أشــيا َء َعجي َبـ ٍـة ِمـ ْ
أرس ِار َغ ْي ِبـ ِـه ،و ُكـ ب ْ َ
ِّ
ـن َ
أ
ـ�
الو َّض ِاعـ ي ن َ
ـرى} (النجــم ،)18 :وقــد َص َّحـ ْ
{ َل َقــد َرأَى ِمـ ْ
ـت ِبذلــك الخ َبــا ُر؛ ولكـ َّ
ـن َ
ـن آيَـ ِ
ـات َربِّـ ِـه الكُ ـ ب ْ َ
ـ� ،أدخَ لــوا عــى هــذه ا ْلمعجـزة الكث� مــن القصــص أ
أ
والعاجيب،
فاكـ ي ن َ
الك ََّذابـ ي ن َ
ُ ِ َِ ي َ ِ َ ِ َ ِ
اص ال ِ
ـص َ
ـ� ،والقُــ َّ
ت
الشــا َر ُة إىل أنــه
ـاء؛ ِلـ َـذا تنبغــي إ
ـ� بَاتَـ ْ
ـت فيمــا بَعـ ُـد َمــا َّد ًة َد ِسـ َـم ًة ِل َبعـ ِـض ُّ
ـاظ وا ْلخُ طَ َبـ ِ
الو َّعـ ِ
والـ ي
يجــب االعتمــاد عــى مــا صـ ف
الصحيحـ ِـة ا ْل َموثوقــة؛
ُ
َ َ َّ
وغ�هــاِ ،مـ ْ
ـن َم َصـ ِ
ـاد ِر ِه َّ
َِ ُ
ـح ي� هــذه ا ْل ُم ِ
عج ـ َز ِة ي ِ
يحـ ي ْ ن
ش
ـر ِه؛ أل َّن روايـ َـة
السـ َّن ِة ا ْل ُمع َت َمـ َـد ِة ،والتـَّــأك ُُّد ِمـ ْ
أي َحديـ ٍ
َّ
ـن ِص َّحـ ِـة ِّ
ـب ُّ
ـ� ،وكُتـُـ ِ
كالص ِح َ ِ
ـث قبـ َـل نَـ ِ
أ
ت
ـكذبوا
ـث ا ْل َم ُ
الحاديـ ِ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم  ”:ال تَــ ِ
وضو َعـ ِـة ا ْل ُمفـ َـر ِاة َحـ َـر ٌام؛ ِل َقـ ِ
ـول النـ ب ِّي
ـج ال َّنــا َر”
ـى؛ فإنَّــه َمـ ْ
ـى يَ ِلـ ِ
ـن يَكـ ِـذ ْب َعـ َ ي َّ
َعـ َ ي َّ

(*)
1

وايــات ا ْل َم ُ
ــاب
ــص ا ْل
الر
موضوعــةِ ،م ْ
ــة ِم َ
ِ
ــة ،والق ََص ِ
كذوبَ ِ
ِ
ــر هُ نــا إىل َق ْب َض ٍ
ِ
وأش ي ُ
ــن ِّ
ــن بَ ِ
ف
التذكــر والنـ ِــك ي�؛ إ ْذ ال يُ ِ ن
ــن تلــك
قــال
ي
ــع كهــذاِ ،وم ْ
ِ
َ
َّ
رصهــا ي� َم ٍ
إحصاءهــا وال َح ُ
مك ُنــ ي
متواض ٍ
الروايــات ا ْلمــردودة ،الثـــم نا� آ
التيــة:
ِ َ ُ َِ
ِّ
َّ َ ِ ي
ـى ،فقــال
ـوا ُر التـَّــشَ ُّه ِد؛ وفيـ ِـه َّ
( ِ ) 1حـ َ
أن ِج ب ْ�يـ َـل ،عليــه الســام ،ت ََوقـَّـ َـف قـ َـ ْب َل ِســد َر ِة ا ْل ُمنت َهـ ٰ
ت
ـت
ج�يـ ُـل :إذا أنـ َ
ـركُ ا ْلخَ ليـ ُـل خَ ِلي َلــهُ ؟ “ ،فقــال ب
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم  “ :أهُ نــا يَـ ُ
لــه النـ ب ي
تقد ْم ُ ت
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ــت ت َ
قــت ،فتق َّ
قــت ،وإذا أنــا َّ
اح� ُ
اخ� َ
تق ََّد ْم َ
ــت َ
َــد َم ب ي
ـ�
السـ ُ
ات والطَّ ِّي َبـ ُ
ـو ُ
التح َّيـ ُ
والص َلـ َ
ـات ،فـ َـر َّد َع َل ْيـ ِـه َر ُّب ِ
وقــالِ :
ـات للـ ِـه َّ
الع ـ َّز ِةَّ :
ـام َع َليــكَ أيَّهــا النـ ب ي ُّ
ـاد اللـ ِـه
السـ ُ
و َر َ
ـى ِع َبـ ِ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم َّ :
ـام َع َل ْينــا و َعـ ٰ
حمـ ُـة اللـ ِـه وبَ َركاتـُــهُ  ،فقــال النـ ب ي ُّ
الصا ِل ِحـ ي ن
أن ُم َح َّمـ َـداً َع ْبـ ُـد ُه َو َر ُســو ُله ،روايــة
ج�يــل :أش ـ َه ُد أال إ ٰلــهَ إال اللــهُ  ،وأش ـ َه ُد َّ
ـ� ،فقــال ب
َّ

لــم تثبــت صحتهــا.
* صحيح مسلم ،مقدمة صحيح مسلم ،باب ف ي� التحذير من الكذب عىل رسول الله ،صىل الله تعاىل عليه وسلم.
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ف
ات ا ْل َمطَـ ِـر
ـى ِبهــا َعـ َـد َد َقطَـر ِ
( ِ ) 2ر َوايَـ ُـة ا ْل َم َلـ ِ
ـك الــذي َلــهُ ألـ ُـف يَـ ٍـد ،ي
ـع ،يُحـ ِ ي
و� ك ُِّل يَـ ٍـد ألـ ُـف أص َبـ ٍ
أ
ـ� محمـ ٍـد،
ال َّن ِاز َلـ ِـة إىل ال ِرض ،ولكنــه َمـ َ
ـع هــذا يَ َ
ـو ِاب َمـ ْ
ـاء ثـ َ
عجـ ُـر عــن إحصـ ِ
ـن َصـ َّ ٰ
ـى عــى النـ ب ي ِّ
صــى اللــه عليــه وســلم( ،روايــة لــم تثبــت صحتهــا).
آالف
أن اسـ َـمهُ ُعزرا ِئيــلَّ ،
وجــا َء فيهــا َّ
ـوتَ ،
( ِ ) 3ر َوايَـ ُـة ِحـ َ
مسـ َـة ٍ
ـك ا ْل َمـ ِ
ـو ٍار طَويـ ٍـل مــع َم َلـ ِ
وأن َلــهُ خَ َ
ـن ا ْل َمالئكـ ِـة ،يُ َســخِّ ُرهُ ْم ِلقَبـ ِـض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،رآ ُه
أرواح ا ْل َمخلوقــاتَّ ،
ِمـ َ
ِ
وأن النـ ب ي َّ
أ
ت
رواح( ،روايــة لــم تثبــت صحتهــا).
ـ� يَ ِقبـ ُ
ـض فيهــا ال َ
عــى ُصو َرِتـ ِـه الـ ي
ض
ٌ
()4
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ر� اللــه عنــه ،وفيهــا َّ
روايــة َم ُ
ــى  ،ي
نســوبَ ٌة إىل َع ِ ي ٍّ
أن ب ي َّ
ـى ِد َمــا ُغ َر ِأســها ،وام ـرأ ًة أخــرى ُمع َّلقـ ًـة ِب ِل َســا ِنها،
أى ليلـ َـة إ
َر ٰ
ـعرها ،يَغـ ِ ي
الرس ِاء ام ـرأ ًة ُم َع َّلقـ ًـة ِبشَ ـ ِ
ً
وثالثــة مع َّل ً
ً
ورابعــة ُ
َــر
قــة ِبثَديَ ْي َهــا،
ــب ف ي� َح ْل ِقهــا،
تــأكل َل َ
وا ْل َح ُ
حــم َج َس ِ
ميــم يُ َص ُّ
ــدهَ ا ،و َذك َ
�ئ
ـاص
ـس ،ثـُـ َّـم َذ َكـ َـر َّ
ـاه َد بَ ِشـ َ
أن تلــك ُعقوبـ ٌ
ـن يَف َْع ْلـ َ
ـاء ُكـ َّ
ـات ِل ِن َسـ ٍ
َمشَ ـ ِ
ـع ًة ،تَشـ َـم ِ ز ُّ ِمنهــا النفـ ُ
ـن ا ْل َم َعـ ِ ي َ
ف ي� الدنيــا( ،روايــة لــم تثبــت صحتهــا).
عر ِاجـ ِـه َو َجـ َـد ِمــا َء َة َسيـ ِـر ِه َد ِاف َئـ ًّـة،
(  ) 5روايـ ُـة أنــه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ل َّمــا َعــا َد ِمـ ْ
ـن ِم َ
ــاب ال تــز ُال تَ َت َذ َ
َ
والنــا َء الــذي َق َل َبــهُ َ
بــذ ُب،
عر ِاج ِــه
ــر َمــا ًءَّ ،
إ
مــازال يَقطُ ُ
قبــل ِم َ
وأن ِس ْل ِســ َل َة ال َب ِ
(روايــة لــم تثبــت صحتهــا).
ف
فأخــر ُه ِج ب ْ� ُ
أن هــذا
أى شــيئاً ُم َت َن ِّح َيــاً يَد ُعــو ُه،
يــل َّ
جــوزَ ،و َر ٰ
بَ َ
(  ) 6أنــه َرأى الدنيــا ي� ُصــو َر ِة َع ٍ
ـس يَد ُعــوه ُإ َليـ ِـه( ،روايــة لــم تثبــت صحتهــا).
إبليـ ُ
ـون أمـ َ
ـون َح َجـ َـراً،
ال ِبـ ِـل ،يُلق َُمـ َ
(  ) 7و َرأى الذيــن يأكُلـ َ
ـاف ِر إ
ـى ظُ َ
ـوال ال َي َ
ـاف ُرهُ م ك ََمشَ ـ ِ
لم ـاًَ ،مشَ ـ ِ
تامـ ٰ
ف
ــض
ــوتُ ،ك َّل َمــا نَ َه َ
أى بُطُونَ ُه ْ
خــر ُج ِم ْ
َــال ال ُب ُي ِ
و� ِر َوايَ ٍ
أس ِ
أخــر ٰى أنـَّــه َر ٰ
ــم ك َْأمث ِ
ــن َ
ــة َ
ف َي ُ
ــاف ِل ِه ْم ،ي
أحدهُ ــم خَ ــر وو َقــع عــى أ
الرض( ،روايــة لــم تثبــت صحتهــا).
َّ َ َ
َ ُ ْ
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أ
ض
ـاه َد كثـ يـر ًة ،اشتـُـ ِـه َر منهــا
أى َمشَ ـ ِ
ر� اللــه عنــه ،وفيهــا أنــه َر ٰ
(  ) 8روايـ ٌـة َم ُ
نســوبَ ٌة لب ي� هُ َريـ َـر َة ،ي
ا ْلخَ مسـ ُـة آ
التيــة:
َ
أ ـ أنـــهُ مــر ب َقــوم يزرعــون ف� يــوم ،ويحصــد ف
ـر ُه
ـومُ ،ك َّل َمــا َح َصـ ُـدوا َعــا َد ك ََمــا ك َ
َّ َ َّ ِ ٍ َ َ َ ي َ ٍ َ ُ ُ َ
ون ي� يَـ ٍ
َان ،فأخـ ب َ َ
ج�يـ ُـل أن هــؤالء هــم ا ْلمجاهــد ف
ـنات.
ـبيل اللـ ِـه ،تـُـ َ
ِ ُ ُ َ ِ ُ َ
َّ
ـضا َع ُف َل ُهـ ُـم ا ْل َح َسـ ُ
ب
ون ي� َسـ ِ
ـتَ ،وهُ ـ ُـم الذيــن كانــت تتثا َقـ ُـل
ـوم تـُـ َ
ـرضخُ
بالصخـ ِـر ،ثـُـ َّـم ُ
كمــا كانَـ ْ
تعــو ُد َ
بـ َ
ومـ َّـر ِب َقـ ٍ
رؤوسـ ُه ْم َّ
ُ
الصــاة.
رؤوســهم َعـ ِـن َّ
ُ

أى ال ُّزنــا َة ي ن
يــث،
َــ� خَ ِب ٌ
ــ� ا ْلخَ ِب َ
يــث ،ف َيأك َ
يــج ،و َل ٌ
بــ� أيديهــم َل ٌ
حــم ن َِض ٌ
ج ـ و َر ٰ
حــم ن ي ِّ ئ ٌ
ُلــون ال َّن ي ِّ ئ َ

النضيــج .
ــون
ويَ َد ُع َ
َ

أ
ـام ،عــى َعورا ِتهـ ْـم رقــا ٌع ،يأكُلـ َ ض
ـع
رس ُحـ َ
د ـ كمــا َرأى الذيــن ال يُــؤَ ُّد َ
ال�يـ َ
ـون كال َ
نعـ ِ
َ ِ ِ
ون الـ َّزكَا َة يَ َ
ـون َّ ِ

قوم .
وال َّز َ
الر ُجـ ُـل
مك ُنــهُ ْ
هـــ ـ و َرأى ثــوراً يَخـ ُـر ُج ِمـ ْ
ـر ،وال يُ ِ
أن يَعــو َد ،فأخـ ب َ َ
ـر ُه ِج ب ْ�يـ ُـل أنـَّــه َّ
ـن ُجحـ ٍـر َصغـ ي ٍ
ــد ُم َع َل ْي َهــا.
يم ِــةَ ،ف َي ْن َ
ــم با ْلك َِل َم ِــة ا ْل َع ِظ َ
يَ َت َك َّل ُ

فهــذه الروايــات مكذوبــة ،ينبغــي تجنــب االستشــهاد بهــا ف ي� المقــاالت والخطــب

والــدروس والمواعــظ ،بــل الواجــب يق ـض ي ببيــان حكمهــا وضعفهــا ،للتحذيــر مــن التعاطــي
معهــا ،أو االستشــهاد بهــا.
هــذا واللــه الموفــق ،والهــادي إىل ســواء الســبيل ،وصــى اللــه عــى ســيدنا محمــد،
وعــى آلــه وصحبــه وســلم .
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جامعة بيت لحم  -كلية الرتبية

مقدمة:
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ� ،والصــاة والســام عــى المصطفــى ســيد الخلــق ،وعــى
ين
تن
أجمعــ� ،ومــن
آلــه وصحبــه
اســ� بســنته إىل يــوم الديــن ،وبعــد:

فــإن قضيــة أ
ت
ين
الرسى
الــ� نســعى؛ قيــادة ومؤسســات
الفلســطيني� أهــم القضايــا ي
وشــعباً ،جاهديــن عــى إبرازهــا ،وجعلهــا حيــة حــا�ض ة دائمـاً ف ي� المحافــل والمناســبات والمواقع
ف
العــام ،ومواقــع التواصــل االجتماعــي .قــد
كلهــا ،وأن تأخــذ مســاحة مســتحقة ي� صفحــات إ
والرس ،وعــن أ
كنــت كتبــت ف� أعــداد ســابقة عــن تجربـ تـ� الشــخصية ف� االعتقــال أ
الرسى وموقــف
ي
ي
ي
القيــادة مــن هــذه القضيــة ،وأســاليب التعذيــب ،ومعانــاة عائــات أ
الرسى ،والمؤسســات

الرســمية الـ تـ� تعـىن بشــؤونهم ،وشــهداء الحركــة أ
السـ يـرة داخــل الســجون والمعتقــات ،مــن
ي
ف
ت
و� هــذا العــدد ســأتحدث عــن أدب الســجون ،مــن حيــث
ســنة 1967م حــى شــباط 2019م .ي
والجنــاس أ
تعريفــه ،وعوامــل ظهــوره ،أ
الدبيــة الـ تـ� اهتــم بها أ
الرسى ،وســمات أدب الســجون،
ي
وحضــوره ف� المناهــج والمقــررات المدرســية ،والجامعيــة ،والجوانــب البداعيــة لـ أ
ـ�رسى.
إ
ي
تعريف أدب السجون:

أ
يعــر
أدب الســجون مرتبــط بالســجن وتجاربــه ،والدب بشــكل عــام هــو كالم ب
ن
معــا� الحيــاة ،بأســلوب جميــل ،أو هــو الــكالم الــذي ينقــل إىل الســامع أو
عــن أحــد
ي
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الــ� يشــعر بهــا المتكلــم .وأدب المقاومــة هــو أ
ت
الدب
القــارئ االنفعــاالت النفســية ،ي
ش
الــذي يدعــو للحريــة ،والتخلــص مــن العبوديــة بالمقاومــة ش
والم�وعــة ،أمــا أدب
ال�عيــة
ويســتو� الحــد أ
الســجون ،فهــو الــذي يكتبــه أ
ف
ال ن
د� مــن ش
الــروط،
الرسى ف ي� المعتقــات،
ي
والرسى خــارج الســجن مــن غــر أ
أمــا بالنســبة إىل مــا يكتــب عــن الســجون أ
الرسى،
ي

أو مــن المحرريــن فــا يعــد أدب ســجون ،وممكــن تســميته " أدب عــن الســجون" (*)،
الدب مــن أجنــاس أ
ويشـ تـرط أن يكــون هــذا أ
الدب ،كالروايــة ،والقصــة ،والشــعر ،والمقالــة،
1

والخاطــرة ،والمرسحيــة ،والرســالة؛ ألن هنــاك إنتاجــات أخــرى غــر أدبيــة لـ أ
ـ�رسى ،كتبوهــا
ي
داخــل االعتقــال ،كالدراســات السياســية والتاريخيــة ،أ
والمنيــة ،والفكريــة ،ت
وغ�ها.
وال�جمــات ،ي
ظهور أدب السجون:

إن تجربــة الســجن ملهمــة لكثــر مــن أ
الرسى ،خاصــة الكُ ّتــاب والشــعراء منهــم،
ي
ف أ
ن
ـدا� ،ورومياتــه ف ي� العــر
ـأ� ف ـراس الحمـ ي
ـر� ،ابتــدا ًء بـ ب ي
فــأدب الســجون قديــم ي� الدب العـ ب ي
العبــاس ،ونظــم قصيدتــه الخالــدة " :أراك عــ� الدمــع" وهــو يقبــع ف� أ
الرس ،حبيس ـاً ف ي�
ي
ي
ي
أ
ت
ش
ـ� تعـ ُّـد أول
ســجون الــروم ،مــرور ًا بروايــة الديــب عبــد الرحمــن منيــف�" :ق المتوســط " الـ ي
ف
ف
ت
ـ�
روايــة مــن نوعهــا ي� الوطــن العـ ب ي
ـر� ،تتحــدث عــن أدب الســجون ي� العــر الحديــث ،والـ ي
الوىل عــام 1975م ،وانتهــاء بكتــاب أ
فــرغ مــن كتابتهــا عــام 1972م ،وصــدرت طبعتهــا أ
الب

الروحــي أ
ين
ين
والثالثــ�" ،والــذي
الفلســطيني� ،عيــى قراقــع " :امــرأة الســاعة السادســة
لــ�رسى
يتحــدث ف� معظمــه عــن أ
ن
معتــراً قضيتهــم قضيــة الشــعب
الرسى وعذاباتهــم،
الفلســطي�،
ب
ي
ي
والعالــم بــأرسه .وخــارج الســجن قــد يكتــب أ
السـ يـر تجربتــه ف ي� روايــة ،أو يكتبهــا آخــر ،بعــد أن
يقــص عليــه تجربتــه.

* أدب الســجون الخصائــص والممـ ي ز
ـرات ،د .رأفــت حمدونــةhttp //alasara.ps/ar/index.php?act=postaid=33183 ،أمكــن الرجــوع إليــه ف ي�
2019/ 6/ 19م.
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لقــد ســاعدت عوامــل كثـ يـرة ف� ظهــور أدب الســجون ف� فلسـ ي ن
ـط� ،أهمهــا الحالــة النفســية
ي
ي
واللــم ،وبــث أ
الســر المبــدع ،ويعــر عنهــا بالغضــب ،أ
الـ تـ� يعيشــها أ
المــل ف ي� النفــوس ،كذلــك
ب
ي
ي
التجربــة ،ومــا يمــر بــه أ
السـ يـر ف ي� أرسه ،مــن مواقــف وخـ بـرات وتجــارب ،تمثــل مــادة ثريــة جــداً
الســر ،كذلــك اعتبــار الكتابــة أداة مــن أدوات المقاومــة ،خاصــة إدراك أ
بالنســبة إىل أ
الرسى
ي
ف
ن
ـطي� ف ي� أرضــه
بأنهــم يشــكلون رأس الحربــة ي� مواجهــة االحتــال ومقاومتــه ،وإثبــات حــق الفلسـ ي
ومقدســاته ووطنــه ،فـ يـرون أنــه مــن الواجــب عليهــم توثيــق تجاربهــم ،بطريقــة أدبيــة ثوريــة،
ف
ت
ـ�
تنــم عــن حالــة نضاليــة ،تــؤدى بأســلوب مؤثــر ي� الشــعب والعالــم ،بنقــل هــذه التجــارب الـ ي
تفضــح العنرصيــة الصهيونيــة ،وإجــرام االحتــال ضــد أ
ن
الرسى ،وشــعبنا
الفلســطي�.
ي
الدب ،وتطــوره داخــل الســجون ،دخــول الكتــب أ
وســاهم أيض ـاً ف� ظهــور هــذا أ
الدبيــة
ي
أ
أ
ف
ف
ت
ـا� بشــكل
ـ� لــ�رسى ،عــى الصعيــد الثقـ ي
لــ�رسى ي� العــام 1972م ،والـ ي
ـ� مثلــت العــر الذهـ ب ي
الرسى ،تنامــي قــوة الحركــة الوطنيــة أ
عــام( ،)1ومــن أســباب ظهــور أدب أ
السـ يـرة ،وتطــور أســاليب
الســناد الجماهــري لهــا ،ووجــود التلفــاز ،ممــا أتــاح لـ أ
ـ�رسى االطــاع عــى العالــم الخارجــي،
إ
ي
ودور المجــات والنـ شـرات والصحــف ،الـ تـ� كان يصدرهــا أ
الرسى ،واهتمامهــم بنـ شـر النصــوص
ي
أ
الدبيــة ،والقصائــد الشــعرية ،ف ي� مجــات أدبيــة خاصــة ،كصــدى نفحــة (صــدرت ف ي� ســجن نفحــة
الد� (صــدرت ف� ســجن عســقالن 1986م) ونـ شـر أعمــال بعــض أ
أ
الرسى
عــام 1989م) والصمــود ب ي
ي
خــارج أســوار الســجن ،بعــد تهريبهــا بطــرق مختلفــة.

()2

األجناس األدبية التي اهتم بها األرسى:
اهتم أ
الرسى داخل السجون بمجاالت وأجناس أدبية متعددة ،تم شن�ها ف ي�:
أ
أ
د� ،والنهضــة،
د� ،وصــدى نفحــة ،والهــدف ال ب ي
املجــات األدبيــة :مثــل ،الصمــود ال ب ي
الس�ة ،إبداعات انترصت عىل القيد ،المؤتمر أ
أ
الول ،ص.43
 .1مركز أبو جهاد لشؤون الحركة ي
 .2أدب المواجهة ،سلمان جاد الله.114 - 113 ،
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وغ�هــا ،وأهــم هــذه أ
الجنــاس:
ي

 - 1الشــعر :الــذي يعــد نموذج ـاً مهم ـاً مــن نمــاذج شــعر المقاومــة الملـ ت ز
ـرم ،خاصــة أن
ـط� دخلــوا الســجون ،وتمـ ي ز
معظــم شــعراء فلسـ ي ن
ـر شــعر المعتقــات بكونــه مقاوم ـاً ،جــاء ف ي�
ـ� أ
الرسى ،وبـ ي ن
أتــون معركــة ضاريــة بـ ي ن
ـ� إدارة قمــع الســجون ،بأجهزتهــا المختلفــة ،فتفجــرت

مواهبهــم الشــعرية ،ليقفــوا ف ي� مقدمــة المجابهــة؛ ليعـ بـروا عمــا يختلــج ف ي� نفوســهم مــن ألــم
وحــزن وأىس .وبــرز عــدد كبـ يـر جــداً مــن الشــعراء داخــل المعتقــات ،كان أبرزهــم :المتــوكل
طــه ،ومحمــد أبــو لـ ب ن
ـ� ،ومحمــود الغربــاوي ،وعبــد النــارص صالــح ،وعــز الديــن المنــارصة،
وخليــل تومــا ،وفايــز أبــو شــمالة ،وعيــى قراقــع ،والشــهيد عمــر القاســم ،وتوفيــق زيــاد،
ـ� ،وعــ� الخليــ� ،والشــهيد معـ ي ن
وراشــد حسـ ي ن
وغ�هــم.
ـ� بسيســو ،ي
ي
ي
ومــن الشــعر الخالــد والممـ ي ز
ـر الــذي كُتــب داخــل الســجون :نشــيد عســقالن ،الــذي

تحــول إىل نشــيد الحريــة أ
الفلســطيني� والعــرب ،للشــاعر محمــد أحمــد أبــو ب ن
ين
لــ�،
لــ�رسى
ـ� القصيــدة أ
نظمــه ف� ســجن عســقالن ف� غرفــة رقــم ( )14ســنة 1976م ،وقــام بتلحـ ي ن
السـ يـر
ي
ي
المعذ ي ن
محمــود أبــو الزنابيــط ،ورسعــان مــا ش
َ
بــ� ف ي�
انتــرت ف ي� الســجون كلهــا ،لتصبــح أغنيــة

الذالل المتعمــد ،وســؤال
مواجهــة الجالديــن ،وصــوت المتمرديــن عــى العبوديــة وسياســة إ
الحريــة الدائــم ف ي� معــارك صامتــة ،تجــري خلــف قضبــان الســجون ،ويقــول ف ي� هــذا النشــيد:
عسقالن عسقالن عسقالن
سجل يا تاريخ قل يا عسقالن
ف ي� لهيب الدم حدث يا زمان
عن رجال ..عن جباه ال تهان
عسقالن عسقالن عسقالن
كم حملنا ظلمة الليل الطويل
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ص�نا ما عرفنا المستحيل
كم ب
نحن شعب ليس فينا من ذليل
ما سما نذل وال ساد جبان

()1

الجنــاس أ
أكــر أ
القصــرة مــن ث
الدبيــة
 - 2الروايــة والقصــة :تعــد الروايــة والقصــة
ي
أ
أ
أ
ت
الــ� خرجــت مــن رحــم
ب
المعــرة عــن حالــة االعتقــال ،قياســاً بالجنــاس الدبيــة الخــرى ،ي
الســجون ،وبــرز عــدد كبـ يـر مــن ُك َّتــاب الروايــة ،وق ـرأت ألكـ ثـر مــن ثالثـ ي ن
ـ� أدبي ـاً أسـ يـراً ،ولعــل
ئ
الهــودل ،الــذي كتــب عــدداً مــن الروايــات ،أشــهرها روايــة " ســتائر
الــروا� وليــد
أبرزهــم
ي
ي
ت
ـ� تناولــت موضــوع تجربتــه ف ي� االعتقــال ،وظــروف الســجن ،وصــدرت
العتمــة" مــن جزأيــن ،والـ ي
الطبعــة أ
الوىل ســنة 2003م ،ومنهــا "غرفــة العصافـ يـر" وهــم عمــاء يخدمــون االحتــال داخــل
الســجون ،فيقــول ف ي� روايتــه "برصاحــة أنــا أخـ شـى مــن العصافـ يـر ،إنهــم ثعالــب ماكــرة ،ال تدري

كيــف يتصيــدون منــك كلماتــك ..أال يكــون الصمــت خـ يـراً يل ولــك ،ولكنــك تســتطيع التحكــم
ف
ن
ـو� إىل
بكلماتــك ،لســانك حصانــك ،يــا أخــي ،يل تجربــة مريــرة معهــم ي� حبســة ســابقة ،أدخلـ ي
غرفــة العصافـ يـر ،كنــت قــد ســمعت بهــم ،ولكـن ي لــم أتصــور بأنهــم يجيــدون التمثيــل بهــذه
ن
ـ� التديــن
ب
ال�اعــة ،لقــد جعلــوا مــن أنفســهم أمامــي أتقيــاء بــررة ،اســتغلوا تديـ ي  ،ومثلــوا عـ ي َ
ف
التقــان ،صدقتهــم يــا لسـ ت
ـذاج� ف ي� ذلــك الوقــت" ( ،)2وروايــة "ســتائر العتمــة "
تمثيـا ً ي� غايــة إ
ي
ف
ن
ـطي� مــن
طبعــت مـرات عــدة ،ونجحــت نجاحـاً غـ يـر مســبوق لــم يعرفــه المشــهد الثقـ ي
ـا� الفلسـ ي
ن
ـودل عــن ذلــك " :رس نجــاح قصــة ســتائر
قبــل ،فتمــت طباعــة أربعـ يـ� ألــف نســخة ،فقــال الهـ ي
أ
أ
ف
ت
ـ� كان يقــع
العتمــة ،أنهــا جــاءت ي� وقــت انتفاضــة القــى ،حيــث تكــررت الخطــاء ذاتهــا ،الـ ي
فيهــا المعتقــل أيــام االنتفاضــة أ
الوىل ف ي� فـ تـرة التحقيــق ،فــكان ال بــد مــن كتابــة تحــذر مــن
 .1نشيد الحرية ،أ
العمال الشعرية الكاملة للشاعر محمد أبو ب ن
ل�.5 - 4 ،
الهودل ،ص.20
 .2ستائر العتمة ،وليد
ي
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هــذه أ
الخطــاء ،وجــاءت عــى شــكل قصــة يعيشــها القــارئ ،ويعيــش مشــاهدها" (.)1
للســر أ
كذلــك روايــة " :أحيــاء ف� غياهــب الســجون" أ
الديــب محمــود العدويــن،
ي
ي
ش
إل مــن داخــل الســجن؛ ألقــوم بمراجعتهــا
وت�فــت بمراجعتهــا وتدقيقهــا ،حيــث وصلــت ي ّ
وتدقيقهــا لغوي ـاً ســنة 2012م حيــث صــدرت الروايــة ف ي� تلــك الســنة ،وتحــدث ف ي� روايتــه عــن
ف
ن
يطــا� ت
حــى اليــوم،
ال�
التجربــة االعتقاليــة ي� ســجون االحتــال ومراحلهــا ،مــن االحتــال ب
ي
وقســمها إىل مرحلــة الضيــاع ،ثــم مرحلــة البحــث عــن الــذات ،ومرحلة اكتشــاف الــذات الوطنية
الرس ،ومرحلــة تثبيــت الــذات الوطنيــة الفلســطينية ف� واقــع أ
الفلســطينية ف� واقــع أ
الرس(،)2
ي
ي
وروايــة "الهــروب مــن ســجن الرملــة" لحمــزة يونــس ،وهي روايــة حقيقيــة صدرت ســنة 1999م.
كثــرة ،منهــا" :فرســان الحريــة" لهشــام عبــد الــرزاق ،و"ثمنــاً
وهنــاك روايــات ي
ت
و�،
للشــمس" ،لعائشــة عــودة ،و"الشــمس تولــد مــن الجيــل" ،لمــوىس الشــيخ ومحمــد البـ يـر ي
و"ظــل الغيمــة الســوداء" ،و"عــى جنــاح الــدم" لشــعبان حســونة ،والــذي كتــب أيضـاً مجموعة
ـج�" .وروايــة "أمـ يـر الظــل" لعبــد اللــه ب ث
مــن القصــص القصـ يـرة ،بعنــوان " :أمســية سـ ي ن
ـو�،
ال�غـ ي
و"أيــام ف ي� معتقــل النقــب" للدكتــور عبــد الســتار قاســم ،و"ســجن الســجن" لعصمــت منصــور،
وغ�هــا مــن الروايــات.
ي

أ
ف
ف
و� هــذه
 - 3املرسحيــة :اهتــم بعــض الرسى بالمرسحيــة ي� نهايــة الســبعينيات ،ي
الــ� كانــت تعــرض ف� أ
ت
المســيات
المرحلــة بــرزت محــاوالت لتأليــف المرسحيــات
ي
ي
القصــرة ،ي
أ
الســبوعية ت
ال�ويحيــة ،أســهم ف ي� إيجادهــا ونشــطها انعــدام وســائل التســلية ،والشــعور
بـرض ورة إيجــاد وســائل ترفيهيــة ترويحيــة تزيــل التوتــر ،وتقتــل الرتابــة ،وتشــكل ف ي� الوقــت ذاتــه
محاولــة فنيــة ،لعــادة شــحن أ
الرسى بالطاقــة والنشــاط ،الســتقبال أســبوع جديــد ،كمــا جــرى
إ
أ
 .1موسوعة تجارب أ
ين
س�ة ،جامعة القدس ،ص.702
الرسى
الفلسطيني� والعرب ،مركز أبو جهاد لشؤون الحركة ال ي
 .2أحياء ف ي� غياهب السجون ،محمود العدوين ،الصفحات :ص ،22ص ،25ص ،26ص.44
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اســتغاللها لتعميــق الوعــي ،وتطويــر المعرفــة ،ومعالجــة بعــض القضايــا الواقعيــة .وكانــت
ت َُمثــل ف� غــرف زنازيــن بـ ئـر الســبع ،الـ تـ� كانــت تتســع لسـ ي ن
ـبع� أسـ يـراً ،مرسحيــات مــن بينهــا:
ي
ي
ـدا� جريــح" .وتأثــر أ
ئ
الرسى بالمرسحيــة كفــن ،بعــد
مرسحيــة " زنبقــة الــدم" ،ومرسحيــة " فـ ي
الرسى أ
دخــول التلفــاز الســجون ،وبــرز مــن كتــاب المرسحيــة أ
الدبــاء :حســن عبــد اللــه ،الــذي
ّ
كتــب "طرقــات عــى بــاب أ
المــل" ،و"مــن مذكـرات زيتونــة" ،و"إعالميــون ف ي� مهمــة" ،و"النفــق"،
ٍ
ـودل الــذي كتــب مرسحيتــه " رامــي ومحكمــة الذئــاب".
و"إبريــق الذهــب" ،ووليــد الهـ ي
الدبيــة ،وكتــب أ
الرسى ف� كتابــة الخاطــرة أ
 - 4الخاطــرة :أبــدع أ
الرسى ف ي� أنــواع الخاطــرة
ي
ت
ـ�
والنســانية ،وأكـ ثـروا مــن كتابــة الخاطــرة إ
الثالثــة ،الرومانســية ،والوجدانيــة ،إ
النســانية ،الـ ي
تركــز عــى قيــم الصداقــة ،أ
والخــاق الفاضلــة ،والتضحيــة الوطنيــة ،ومــن الذيــن أبدعــوا ف ي�
(*)
1

ـ�
كتابــة الخواطــر مــن خلــف القضبــان :عبــد الفتــاح حمايــل " ترانيــم خلــف القضبــان" ،وعـ ي
جــدة " إىل ولــدي محمــد" ومحمــد عبــد الســام "خواطــر مــن الزنزانــة" .
 - 5الرســالة :اســتطاع أ
الرسى الفلســطينيون ف ي� الســبعينيات بعــد كثـ يـر مــن الخطــوات
أ
تز
ال�يــد
ـدول ،ومــن ثــم عـ بـر ب
النضاليــة ،انــراع حــق مراســلة ذويهــم عـ بـر الصليــب الحمــر الـ ي
الدبيــة لـ أ
الرســمي ،ومــع مــرور الوقــت تطــورت المكانــات أ
ـ�رسى ،فأصبحــت رســائلهم أشــبه
إ
بنصــوص أدبيــة ،حملــت مشــاعرهم ،وعـ بـرت عــن أفكارهــم ،ثــم تحولــت مــن وســيلة إخباريــة
ـا�ة تحمــل الســامات إىل أ
مبـ ش
الهــل ،إىل نصــوص أدبيــة راقيــة ،وبعضهــا صيغــت عــى شــكل
قصائــد شــعرية ،أو خواطــر ،أو قصــص قصـ يـرة .لهــذا تمثــل رســائل المعتقلـ ي ن
ـ� قيمــة أدبيــة
ونضاليــة وتاريخيــة ،يمكــن مــن خاللهــا الوقــوف عــى مراحــل التجربــة االعتقاليــة وخصائصهــا،
ين
المعتقلــ� ،وتطــور مســتواهم ،وشــكلت الرســالة نافــذة للمعتقــل
والتعــرف إىل ظــروف
المناضــل ،عــى أرستــه ومجتمعــه والحيــاة ،ويتحــدث الدكتــور حســن عبــد اللــه ،ف ي� كتابــه

يز
والمم�ات ،مرجع سابق .أمكن الرجوع إليه ف ي� 2019/ 9/ 17م.
* أدب السجون الخصائص
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ف
ن
ـطي� ،فيقول " :الرســالة
" كلمــات عــى جــدار الليــل" ،عــن أثــر الرســالة ي� حيــاة المعتقــل الفلسـ ي
جــزء أصيــل ف ي� التجربــة االعتقاليــة ،وهــي م ـرآة يمكــن للــدارس أو القــارئ مــن خاللهــا ،ق ـراءة
مراحــل التجربــة ،وفهــم خصائصهــا وســماتها ،نظ ـراً للصلــة الوثيقــة بـ ي ن
ـ� الرســالة والواقــع
ـال"
االعتقـ ي

(*)
1

سامت أدب السجون:

ت
ز
ـص بهــا أدب الســجون ،ت ز
بال�امــه بالقيم
ـ� اختـ َّ
يالحــظ أن هنــاك جملــة مــن المـ يـرات الـ ي

المنســجمة مــع مبادئــه ،والملتصقــة بنبــض قضيتــه ،فــأدب الســجون يالمــس القضيــة العامــة،
ـرات والســمات الـ تـ� حــف بهــا أ
ويتجــاوز الهــم الفــردي ،ومــن هــذه المـ ي ز
الدب ،ف ي� باســتيالت
ي
ن
ـو� مــن شــعر ونـ ثـر:
العــدو الصهيـ ي
أ
أ
ف
ف
و� الربــط
 - 1العمــق ،فإنتــاج الدبــاء الرسى يمتــاز بعمــق التعبـ يـر ،ي� الداللــة والمضمــون ،ي
ـ� الفكــرة أ
بـ ي ن
والســلوب.
ت
التعابــر
ضمــر مفعــم بالحيويــة ،ربمــا تعجــز
- 2الرمزيــة ،فالفكــرة
الــ� تحيــا ف ي�
ي
ي
ي
الكبــرة ي
أ
ين
تحســ� أو تنميــق ،أن تحيــط بهــا تصويــراً وبنــاء.
واللفــاظ أن توضحهــا ،وإن تضمنــت كل
الديــب ف� قــاع أ
- 3التصويــر الفـن  ،فكثــراً مــا تــرى أن أ
الرس يلجــأ إىل فــرط عقــود اللغــة ،ومــا
ي
ي
ي
حــدث مــن جواهــر ليعيــد تشــكيل فكرتــه وشــعوره ف ي� قالــب لغــوي جديــد ،فيغــدو الحــرف
ف
ف
ت
ت
الــ� تســكن
الــ� ســكب فيهــا جماليــة إ
كالريشــة ي� يــد الفنــان ،ي� تشــكيل لوحتــه ي
البــداع ،ي

شــغاف روحــه.

ن
ـا� ،أو علــم البيــان ،رائــج االســتخدام،
 - 4البالغــة ،فالصناعــة البالغيــة ســواء مــن علــم المعـ ي

كالكنايــات ،واالســتعارات ،والتشــبيهات ،والمجــاز المرســل ،والمحســنات اللفظيــة والبديعيــة،
ت
ـ� تحمــل طابــع التلقائيــة ف ي� التعبـ يـر ،دون تكلــف أو تشــدق.
الـ ي
* كلمات عىل جدار الليل ،حسن عبد الله ،ص.27
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ف
ت
تز
صغ�ة.
ال� تحتاج إىل فقرات طويلة ي� فقرة ي
 - 5االخ�ال ،أي ضبط الفكرة ي
 - 6العاطفــة المتأججــة ،وهــذا مــا نجــده ف� معظــم كتابــات أ
الرسى ،فــا تــكاد تجــد مقطوعــة
ي
ف
ت
ـ� تحكــم القالــب اللغــوي المســتخدم.
ي� مبناهــا ومعناهــا ،إال منســجمة مــع العاطفــة الـ ي
 - 7سعة الخيال ،فتتفاعل الفكرة ف ي� خيال الكاتب ،مع صور إبداعية ،بقالب لغوي خاص.
 - 8الحــزن المشــوب بالتحــدي ،فمســحة الحــزن ال تــكاد تفــارق المقطوعــات أ
الدبيــة ،عــى
ت
ت
ـ� أراد بهــا صياغــة مســاحة مــن الفــرح ،ال تــكاد تخلــو مــن
اختــاف موضوعاتهــا ،حــى تلــك الـ ي
ألــم أو آهــات أو دمــوع ،فأفراحهــم ،أفضــل مــا نعـ بـر عنهــا بالج ـراح الباســمة.
 - 9الثقافــة الواســعة ،حيــث يهتــم أ
الرسى بتنميــة ذواتهــم ومهاراتهــم وقدراتهــم ،فتظهــر
ثقافتهــم مــن خــال المســتوى الجيــد الــذي يكتبونــه بــه ،شــكال ً ومضمون ـاً.
االهتامم بأدب األرسى فلسطينياً:
ـرع أدب أ
الرسى مــن السـ ي ن
لقــد انـ ت ُ ز
ـجان� الصهاينــة ت ز
ان�اعـاً ،وصــار لــه حضــوره الكبـ يـر،
ف
ن
ن
ـطي� ،والحيــاة
ويكفــي لـ ي
ـ� نبـ يـ� مــدى االهتمــام الكبـ يـر بــأدب الســجون ي� المجتمــع الفلسـ ي
ين
جانبــ�:
العامــة أن نتنــاول
الســرة بقيــادة أ
الول :مــا يقدمــه مركــز أبــو جهــاد لشــؤون الحركــة أ
أ
السـ يـر المحــرر،
ي
الدكتــور فهــد أبــو الحــاج ،مديــر المركــز ومؤسســه ،خاصــة موســوعة تجــارب أ
الرسى

أ
أ
الفلســطيني� والعــرب ،بجزأيهــا أ
ن
ين
ســرات
الول
والثــا� اللذيــن قدمــا قصــص الرسى وال ي
ي
ـطي� أ
ن
الفلسـ ي ن
السـ يـر ،وقدمــا لشــعبنا وللعالــم أجمــع
ـطيني� والعــرب ،قصــة الوطــن الفلسـ ي
وقائــع معجــزة ،انتصــار اللحــم العــاري عــى ســياط الســجان ،وهــي معجــزة التاريــخ إ ن
ـا�
النسـ ي
ن
ـطي� ف ي� الوجــود،
الحديــث بــا منــازع ،وهــي كذلــك واحــدة مــن دعائــم الحــق العـ ب ي
ـر� الفلسـ ي
فتناولــت الموســوعة ف� جزئهــا أ
الول خمســة وسـ ي ن
ـت� أسـ يـراً ،تحدثــوا عــن قصصهــم وتجاربهــم
ي
ن
ين
أســراً وتجاربهــم.
الثــا� ،تناولــت قصــص ثمانيــة
وأدبياتهــم ،كذلــك ف ي� جزئهــا
وتســع� ي
ي
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أ
أ
ف
ـودل ،الــذي خــرج مــن
ومــن المثلــة ي� الموســوعة تجربــة السـ يـر المحــرر ،وليــد الهـ ي
عــر مؤلفــاً ،مــا ي ن
المعتقــل بأربعــة ش
بــ� روايــات ،ومجموعــات قصصيــة ،ودراســات ،وكتــب

الديــب أ
الطفــال(*) ،ومــن المعلــوم أن هــذا أ
ف� المــرح وأدب أ
السـ يـر المحــرر ،حصــل عــى
ي
ف
العــام والصحــة ،مــن خــال كتاباتــه تحــت عنــوان " :الصحــة
المرتبــة الثانيــة ي� مســابقة إ
والمــرض ف� الســجون والمعتقــات" وحصــل عــى المرتبــة الثالثــة ،ف� مســابقة فلسـ ي ن
ـط� للروايــة
ي
ي
1

العربيــة بروايتــه" ليــل غــزة الفســفوري".
والثــا� :أدب أ
ن
الرسى ف ي� المناهــج الفلســطينية المدرســية والجامعيــة ،حيــث كان
ي
الدب ال يرتقــي إىل حجمــه ،وأهميــة قضيــة أ
االهتمــام بهــذا أ
الرسى ،إذ وجــدت أن بعــض
أ
ت
ـأ� :كتــاب الصــف الســابع،
الكتــب المدرســية لبعــض الصفــوف ،تناولــت هــذا الدب كمــا يـ ي
الول ،موضــوع كتبــه مؤلفــو الكتــاب د .يوســف عمــرو وآخــرون ،بعنــوان :أ
الجــزء أ
"الرسى

أ
أ
ســر المحــرر نبهــان
قضيــة شــعب وأمــة" ،وكتــاب الصــف التاســع ،الجــزء الول ،مقــال ال ي
خريشــة ،بعنــوان" :ســرة القيــد والقلــم" ،وكتــاب الصــف الحــادي عـ شـر ،الجــزء أ
الول" ،رســالة
ي
أ
أ
ن
ـا� مــن الكتــاب لهــذا الصــف ،نــص
أسـ يـر :ال تقــل لمــي" للسـ يـر محمــد بـ ّـراش ،والجــزء الثـ ي
شــعري ،بعنــوان" :رســالة مــن المعتقــل" للشــاعر أ
السـ يـر المحــرر ،ســميح القاســم ،وكتــاب
أ
ن
الثــا� ش
الصــف
محــ� الديــن ،بعنــوان" :مرافعــات
عــر ( التوجيهــي) مقــال لل ي
ي
ســر ،وائــل ي ي
ضمــر غائــب" .وهــذه النصــوص جميعهــا رائعــة ،وقدمــت بطريقــة جميلــة تجعــل
أمــام
ي
الطــاب يتفهمــون قضيــة أ
الرسى ،ويتفاعلــون معهــا .أمــا ف ي� الجامعــات ،فبــدأت جامعــة
أ
ـويك ،رئيــس قســم
الخليــل بتدريــس مســاق "الحركــة السـ يـرة" كمــا أشــار الدكتــور بــال الشـ ي
العلــوم السياســية ف� الجامعــة ،إىل تدريــس مســاق أ
الرسى ،كمتطلــب اختيــاري أعــده المديــر
ي
الرسى والمحرريــن ،أ
العــام بهيئــة شــؤون أ
السـ يـر المحــرر الدكتــور ،رأفــت حمدونــة ،ويتكــون
*موسوعة تجارب أ
ين
الفلسطيني� والعرب مرجع سابق ،ص.699
الرسى
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المســاق مــن خمــس وحــدات ،وهــي - 1 :الحركــة أ
السـ يـرة ،النشــأة والتطــور - 2 .العوائــق
وبنــاء الــذات - 3 .التجربــة الديمقراطيــة والمسـ يـرة الثقافيــة والتعليميــة ف� الســجون - 4 .البـىن
ي
ـ�رسى ف� مواجهــة الســجان - 5 .إبداعــات أ
التنظيميــة والوســائل النضاليــة لـ أ
الرسى ف ي� الســجون
ّ
ي
الرسائيليــة.
إ

()1

الخامتة:

لقــد وجــدت أن أدب الســجون لــه انعكاســه اليجــا� عــى نفســية أ
السـ يـر ،والواقــع
إ بي

ـال ،وكونــه يعـ بـر عــن ذواتهــم وآمالهــم ووجودهــم ،وطموحاتهــم
االجتماعــي والواقــع االعتقـ ي
الشــخصية والوطنيــة ،أو يخرجهــم مــن ضغــوط االعتقــال ،إىل عالــم الخيــال الرحــب ،وكان
أ
ف
ن
ـطي� ،بصــدق المشــاعر ،والبعــد عــن الذاتيــة
لدب الســجون تأثـ يـر كبـ يـر ي� المجتمــع الفلسـ ي
كثــر مــن الرمزيــة والتجــارب االعتقاليــة ،وتحذيــر
والمصلحــة الشــخصية ،وأوصلنــا إىل ي
ن ف
ت
ـ� تعــد فروقـاً ف ي� مجــاالت عــدة ،وقــوى االنتمــاء والتواصل
المقاومـ يـ� ي� كثـ يـر مــن النواحــي ،الـ ي
ف� النضــال ،حـ تـى تحقيــق الحريــة .وأختــم بمــا قالــه أ
السـ يـر عبــد النــارص عيــى ،المعتقــل
ي
منــذ ( )28عامـاً ،والقيــد لــم يكــر إرادتــه " :إذا مــزق أ
السـ يـر أوراقــه ،وســكن ف ي� برشــه ،وكــف
عــن المشــاركة بأشــكالها ،ازداد ألمــه ،واســتبدت بــه المتاعــب ،فاليجابيــة تقــاوم أ
السـ يـر"(.)2
إ

 .1جريدة الحياة الجديدة2019/ 5/ 10 ،م العدد ( ،)8426الصفحة السادسة.
 .2جريدة القدس 2019/ 6 /19م العدد ( ،)17907الصفحة الخامسة.

53

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  151رجب  /شعبان  1441هـ آذار /نيسان  2020م

أنت تسأل والمفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسين  /المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

حكم العمرة عن زوجة أخ مصابة بالشلل
الســؤال :زوجــة أخــي مصابــة بشــلل ف ي� الجهــة اليــرى ،وتتنقــل بصعوبــة ،فهــل
يجــوز يل أن أعتمــر عنهــا؟

ـ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف الخلــق ســيدنا محمــد أ
ال ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
م�،
ين
أجمعــ� ،وبعــد؛
وعــى آلــه وصحبــه
الجــواب :فقــد اتفــق العلمــاء عــى ش
م�وعيــة العمــرة وفضلهــا ،واختلفــوا ف ي� وجوبهــا،

المامــان أبــو حنيفــة ومالــك ،ووافقهــم ابــن تيميــة إىل أنهــا ســنة مســتحبة ،فيمــا
فذهــب إ
ـج َوا ْل ُع ْمـ َـر َة ِل َّلـ ِـه﴾
ذهــب إ
المامــان الشــافعي وأحمــد إىل وجوبهــا ،لقولــه تعــاىلَ :
﴿وأَ ِت ُّمــوا ا ْل َحـ َّ
[البقــرة ،]196 :والســام أبــاح أداء العمــرة عــن آ
الخريــن إذا ماتــوا دون أن يؤدوهــا ،أو كانــوا ف ي�
إ
حالــة صحيــة يعجــزون فيهــا عجـزاً تامـاً عــن أدائهــا ،ولكــن يشـ تـرط فيمــن يريــد أداء العمــرة عــن
غـ يـره ،أن يكــون قــد اعتمــر عــن نفســه أوالً ،عنــد مــن يقــول إنهــا واجبــة ،فقــد جــاء ف ي� كشــاف
الســام ،أو قضــاء ،أو نــذر ،لــم يجــز ولــم يصــح
القنــاع" :والعمــرة كالحــج ،فمــن عليــه عمــرة إ
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ف� ت�اوى

أن يعتمــر عــن غـ يـره ،وال نــذره ،وال نافلتــه"

()1

وعليــه ،فيجــوز لــك أن تعتمــر عــن زوجــة أخيــك العاجــزة عــن أداء العمــرة عج ـزاً دائم ـاً،
بـ شـرط أن تكــون قــد اعتمــرت أوال ً عــن نفســك ،واللــه تعــاىل أعلــم.
حكم من وجد غنامً حول منزله
الســؤال :وجــدت شـ ي ن
ـات� مــن الغنــم حــول مـنز يل ،فربطتهمــا عنــدي ،وأعلنــت عنهمــا،
ولــم يتواصــل معــي أحــد بخصوصهمــا حـ تـى آ
الن ،فهــل يجــوز االحتفــاظ بهمــا بعــد مــدة؟
وكــم هــي المــدة؟ وهــل يجــوز ذبحهمــا؟
الجــواب :فاللقطــة ش�ع ـاً هــي المــال الضائــع مــن صاحبــه ،يلتقطــه غـ يـره( ،)2وقــد
ذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية ف ي� المعتمــد ،والحنابلــة ،إىل أنــه يجــب
عــى الملتقــط تعريــف اللقطــة ،ســوا ًء أراد تملكهــا ،أم حفظهــا لصاحبهــا( ،)3وفــرق أبــو حنيفــة
وأصحابــه بـ ي ن
وكث�هــا ،فقالــوا :إذا كانــت أقــل مــن عـ شـرة دراهــم ،يعرفهــا
ـ� قليــل اللقطــة ي

أيام ـاً ،وإن كانــت أكـ ثـر مــن عـ شـرة ،يعرفهــا حــوالً ،أمــا مالــك والشــافعي وأحمــد ومحمــد بــن
الحســن مــن الحنفيــة ،ف ـرأوا أن اللقطــة تُعــرف ســنة ،مــن غـ يـر تفصيــل بـ ي ن
وكث�هــا،
ـ� قليلهــا ي
ّ
ض
ـ� ،صــى اللــه
ر� اللــه عنــه ،قال(:أخــذت رصة مائــة دينــار ،فأتيــت النـ ب ي
فعــن ب يأ� بــن كعــب ،ي
عليــه وســلم ،فقــال :عرفهــا حــوالً ،فعرفتهــا حــوالً ،فلــم أجــد مــن يعرفهــا ،ثــم أتيتــه ،فقــال:
اح َفـ ْ
ظ ِو َعا َءهَ ــا َو َع َد َدهَ ــا َو ِوكَا َءهَ ــا،
عرفهــا حــوالً ،فعرفتهــا فلــم أجــد ثــم أتيتــه ثالثـاً ،فقــالْ :

اسـ َت ْم َت ْع ُتَ ،ف َل ِقي ُتــهُ بَ ْعـ ُـد ِب َم َّكـ َـةَ ،ف َقـ َ
ـالَ :ل أَ ْد ِري ث َ َلثَـ َـة
اسـ َت ْم ِت ْع ِب َهــاَ ،ف ْ
َفـ ِـإ ْن َجــا َء َص ِاح ُب َهــاَ ،و ِإ َّل َف ْ
()4
عرفهــا مــدة ســنة ،وبعــد
ـو ٍال ،أَ ْو َحـ ْ
أَ ْحـ َ
ـو ًل َو ِاحــداً)  ،أي أنــه ينبغــي لمــن وجــد لقطــة أن يُ ّ

 .1كشاف القناع عىل ت ن
القناع.396/ 2 :
م� إ
 .2فتح القدير.118/ 6 :

 .3الموسوعة الفقهية.298/ 35 :
ف
أخ�ه رب اللقطة بالعالمة دفع إليه.
 .4صحيح البخاري ،كتاب ي� اللقطة ،باب إذا ب
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الســنة تكــون ملــكاً لــه ،ولكــن بعــد أن يضبــط أوصافهــا ،بحيــث لــو حـرض صاحبهــا ف ي� أي وقــت،
ووصفهــا لمــن وجدهــا تــرد عليــه ،إن كانــت موجــودة ،أو يــرد بدلهــا إن لــم تكــن موجــودة.
وعليــه؛ فالســام أمــر بحفــظ أ
المانــة ،ونهــى عــن االعتــداء عــى أمــوال النــاس بالباطــل،
إ
فينبغــي لمــن وجــد شـ ي ن
ـات� من الغنم حســب المذكــور أعــاه ،أن يضبــط أوصافهمــا ،ويُعرفهما،

وال يحــق لــه التــرف بهمــا إال بعــد ســنة مــن تعريفهمــا ،وجــاء ف ي� كشــاف القنــاع" :لــو أخــر
الول أثــم ،وســقط ،أو أخــره بعضــه؛ أي :بعــض الحــول أ
الملتقــط التعريــف عــن الحــول أ
الول،

أثــم الملتقــط بتأخـ يـره ،أي :التعريــف لوجوبــه عــى الفــور ،كمــا تقــدم وســقط التعريــف؛ ألن
الول ،وال يملكهــا؛ ألن تعريفهــا ف� الحــول أ
حكمــة التعريــف ال تحصــل بعــد الحــول أ
الول ســبب
ي
الملــك ،والحكــم ينتفــي النتفــاء ســببه ،ســواء انتفــى لعــذر أو غـ يـره"(*) ،واللــه تعــاىل أعلــم.
1

حكم استخراج الدفائن واآلثار

آ
ت
الــ� خلفتهــا الدولــة العثمانيــة
الســؤال :هــل يجــوز اســتخراج الدفائــن والثــار ي
ين
المســلم� العامــة؟
واالنتفــاع بهــا ،أم هــي مــن أمــوال

الجــواب :فقــد جــاء ف� قـرار مجلــس الفتــاء أ
العــى رقــم 85 /1 :بتاريــخ 2011/ 1/ 13م،
إ
ي
أنــه" :يجــب عــى كل مــن يعـ ثـر عــى أي آثــار متصلــة بـ تـراث أ
المــة وحضارتهــا ،أن يســلمها إىل
جهــات االختصــاص ف� الدولــة ،وأن مــن حــق مــن يعـ ثـر عــى ش�ء مــن تلــك آ
الثــار أن يحصــل
ي
ي
عــى مكافــأة مجزيــة ،وذلــك ألمانتــه ت ز
وال�امــه بمســؤولياته الوطنية ،وتنصــح الجهات المســؤولة
وت�يعاتهــا بعــض الحوافــز والتشــجيعات؛ للحيلولــة دون ترسيــب آ
ُضمــن قوانينهــا ش
الثــار
أن ت ِّ
وتهريبهــا ،وأن تقــوم بجهــود حثيثــة إلشــاعة ثقافــة الحفــاظ عــى المــوروث الـ تـر ث يا� ،واســتغالله
المــة ،وال يتعــارض هــذا مــع أ
فيمــا يعــود بالنفــع عــى أ
الحــكام ش
ال�عيــة الخاصــة بالــركاز أو

* كشاف القناع عىل ت ن
القناع بترصف.217/ 4 :
م� إ
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أنت تسأل واملفتي يجيب

ف
ت
�
�
اوى

الك ـنز  ،فقــد ورد عــن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم قولــه :ف
ـس»(،)1
َ
«وِ ي� الـ ِّـرك َِاز الخُ ُمـ ُ
ف
الذن بالتنقيــب عنــه
وهــذا مـ شـروط بكــون الــركاز ي� أرض مملوكــة لمــن يعـ ثـر عليــه ،وأن يأخــذ إ
وبإ�افهــا ،لتفــادي أي �ض ر قــد يلحــق بالموقــع أ
مــن الســلطات الوطنيــة المتخصصــة ش
الثــري
جـراء ســوء التنقيــب والجهــل بــه".
وعليــه؛ آ
ت
فالثــار مــن أمــوال المسـ ي ن
ـ� تلــزم المحافظــة عليهــا ،واالمتنــاع عــن
ـلم� العامــة الـ ي
التــرف الفــردي بهــا إال بــإذن مــن جهــات االختصــاص ،واللــه تعــاىل أعلــم.
حكم حرمان بنت من مرياث أمها بسبب العقوق والسلوك املنحرف

الســؤال :هــل يجــوز لـ أ
ـ�م حرمــان ابنتهــا مــن يم�اثهــا وذلــك بســبب عقــوق االبنــة
وســوء أخالقهــا وترصفاتهــا؟

الجــواب :فتحديــد الورثــة واســتحقاقاتهم ش�عــه اللــه تعــاىل ف ي� كتابــه الكريــم ،وورد
ف
يغــر أو يبــدل ف ي� أحكامــه،
تفصيلــه ي� الســنة النبويــة المطهــرة ،وال يســتطيع أي إنســان أن ي
ت
وال�كــة تــوزع حســب المقاديــر المخصصــة ش�عـاً ،وال يجــوز ألحــد أن يمنــع وارثـاً مــن الحصول
عــى نصيبــه مــن ت
ال�كــة ،أو أكل حقــه ،ســواء أكان رج ـاً ،أم ام ـرأة ،أم طف ـاً ،إال برضــا منــه
حرمــه اللــه تعــاىل ونهــى عنــه ،أكل أمــوال النــاس بالباطــل ،قــال
وطيــب نفــس ،فمــن أشــد مــا ّ

﴿و َل تَأْ ُك ُلــوا أَ ْم َوا َل ُكـ ْـم بَ ْي َن ُكـ ْـم ِبا ْل َب ِاطـ ِـل[ ﴾...البقــرة ،]188:وشــدد رســول اللــه ،صــى اللــه
تعــاىلَ :
عليــه وســلم ،ف ي� خطبــة الــوداع عــى تحريــم أكل أمــوال النــاس بالباطــل ،ف ي� قولــهَ « :ف ِــإ َّن
اض ُكـ ْـم ،ح ـرام عليكــم ،ك َُح ْر َمـ ِـة يَ ْو ِم ُكـ ْـم هَ ـ َـذا ِ ،ف ي� بَ َل ِد ُكـ ْـم هَ ـ َـذا ِ ،ف ي�
ِد َما َء ُكـ ْـمَ ،وأَ ْم َوا َل ُكـ ْـمَ ،وأَ ْع َر َ
شَ ـ ْه ِرك ُْم هَ ـ َـذا ، )2(»... ،ويحــذر الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن التهــاون ف ي� التعــدي عــى
أمــوال النــاس ،ت ز
إلَ ،و َل َعـ َّـل بَ ْع َض ُكـ ْـم
وان�اعهــا منهــم بغـ يـر حــق ،فـيقـــول:« إنَّ ُكـ ْـم تَخْ َت ِص ُمـ َ
ـون َ ي ّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب ف ي� الركاز الخمس.
والعراض أ
والمحارب� والقصاص والديات ،باب تَغْ ليظ تَحريم الدماء أ
ين
والموال.
 .2صحيح مسلم ،كتاب القسامة
ِ ِ ْ ِ ِ ِّ َ ِ

57

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  151رجب  /شعبان  1441هـ آذار /نيسان  2020م

ض
ـت َلــهُ
أن يَ ُكـ َ
ْ
ـن َقطَ ْعـ ُ
أسـ َـم ُع ِم ْنــهُ َ ،ف َمـ ْ
ـن ِب ُح َّج ِتـ ِـه ِمـ ْ
ـون أ ْل َحـ َ
ـن بَ ْعـ ٍـضَ ،فأ ْقـ ي َلــهُ َعـ َـى ن َْحـ ٍـو ِم َّمــا ْ
ـار»()1.
ـن َحـ ِّ
ـق ِأخيـ ِـه شَ ـ ْي ًئاَ ،ف ـا َ يَأخُ ـ ْـذ ُهَ ،فإن ََّمــا أ ْقطَـ ُ
ـع َلــهُ ِبـ ِـه ِقطْ َعـ ًـة ِمـ َ
ِمـ ْ
ـن ال َّنـ ِ

ض
ر� اللــه
وبالنســبة إىل عقــوق الوالديــن ،فهــو مــن كبائــر الذنــوب ،فعــن أنــس ،ي

ـال :إ ش
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم َعـ ِـن الكَ َبا ِئـ ِـرَ ،قـ َ
�اكُ ِبال َّلـ ِـهَ ،و ُع ُقـ ُ
ـوق
«ال ْ َ
ِ
عنــه ،قــالُ :سـ ِـئ َل ال َّنـ ِب ي ُّ
ــل النفْــس ،وشَ ــهاد ُة الــزور»( ،)2لكــن العقــوق ،وســوء أ
الخــاق ،وانحــراف
ــنَ ،و َق ْت ُ َّ ِ َ َ َ
َ
ُّ ِ
الوا ِل َديْ ِ
ت
الــ� فرضهــا اللــه تعــاىل،
الســلوك ،ليســت مــن مســوغات الحرمــان مــن الحقــوق الماديــة ي
كالحــق ف� النصيــب المـ شـروع ،فــا يجــوز ش�عـاً لـ أ
ـ�م حرمــان ابنتهــا مــن حقهــا ف ي� المـ يـراث لهــذه
ي
أ
الســباب ،واللــه تعــاىل أعلــم.
حكم جمع الصالة للعروس يوم زفافها

السؤال :ما حكم جمع الصالة للعروس يوم زفافها؟
أ
ف
ف
﴿إ َّن
الجــواب :فالصــل ي� المســلم أن يــؤدي الصلــوات ي� أوقاتهــا ،لقولــه تعــاىلِ :
ـع ٍ ض
ر�
ـن َع ْبـ ِـد ال َّلـ ِـه بْـ ِـن َم ْسـ ُ
ـت َعـ َـى ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
الصـ َـا َة كَانَـ ْ
ـ� ِك َتابًــا َم ْو ُقوتًــا﴾ [النســاء ،]103 :و َعـ ْ
َّ
ود ،ي

ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أي ا ْل َع َمـ ِـل أَ ْف َضـ ُـل؟ َقـ َ
(سـأَ ْل ُت َر ُسـ َ
اللــه عنــه ،أنــه َقـ َ
ـال:
ـالَ :
( )3.
الصــا َ ُة ِل َو ْق ِت َهــا) 
َّ

ـ� الصالتـ ي ن
الســام الجمــع بـ ي ن
ـ� ف ي� ظــروف معينــة ،واختلــف الفقهــاء ف ي�
وقــد رخــص إ
الرخــص المبيحــة للجمــع ،فذهــب أ
الحنــاف إىل عــدم الجمــع إال ف ي� الحــج ،ف ي� عرفــة ،ومزدلفة(،)4

وأجــاز معظــم الفقهــاء الجمــع بعــذر الســفر والمطــر والمــرض والخــوف(.)5
وتوســع الحنابلــة ف� أ
العــذار المبيحــة للجمــع ،فقالــوا :بأنهــا كل عــذر أو شــغل يبيــح
ي
 .1صحيح مسلم ،كتاب أ
القضية ،باب ال ُْحك ِْم ِبالظ َِّاه ِر َوالل َّْح ِن ِبال ُْح َّج ِة.
ف
 .2صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،باب ما قيل ي� شهادة الزور.
 .3صحيح مسلم ،كتاب اليمان ،باب بيان كون اليمان بالله تعاىل أفضل أ
العمال.
إ
إ
.4حاشية ابن عابدين.555/ 1 :
ق
ن
ين
الطالب�،70/ 2 :
المغ�.205/ 2 :
الدسو� ،396/ 1 :روضة
 .5حاشية
ي
ي
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أنت تسأل واملفتي يجيب

ف� ت�اوى

تــرك الجمعــة والجماعــة ،كخــوف عــى نفســه أو مالــه وغـ يـره ،وذهــب أشــهب مــن المالكيــة،
وابــن المنــذر مــن الشــافعية ،وابــن سـ يـرين ،وابــن شـ بـرمة ،إىل جــوازالجمــع لحاجــة ،مــا لــم
ض
()1
ر� اللــه عنهمــا ،قــالَ « :صـ َّـى َر ُسـ ُ
ـول ،ال َّلـ ِـه صــى اللــه
يتخــذه عــادة  ،لحديــث ابــن عبــاس ،ي
ف
ـو ٍف َوال َ َسـف ٍَر»(،)2
يعــاَ ،وا ْل َمغْ ـ ِـر َب َوا ْل ِعشَ ــا َء َج ِم ً
ـر َج ِم ً
ـر خَ ـ ْ
يعــا ِ ،ي� َغـ ي ْ ِ
عليــه وســلم ،الظُّ ْهـ َـر َوا ْل َعـ ْ َ

وقيــل البــن عبــاس عــن جمــع الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال :حـ تـى ال يحــرج أمتــه.
ت
ت
ن
ـا� المغــرب والعشــاء،
ـا� الظهــر والعــر ،وصـ ي
وعليــه؛ فيجــوز للعــروس الجمــع بـ يـ� صـ ي
يــوم زفافهــا حســب رأي أشــهب ومــن وافقــه ،واللــه تعــاىل أعلــم.
حكم وضع الحلق يف أذن طفلة
السؤال :ما حكم وضع الحلق ف ي� أذن طفلة عمرها سنتان؟
الجــواب :فوضــع الحلــق ف� أ
الذن يُعــد مــن الزينــة المباحــة للفتيــات ،ســواء أكان مــن
ي
الذهــب أم الفضــة أم يغ�همــا ،وال يشـ تـرط لذلــك عم ـراً معين ـاً ،ولكــن تنبغــي مراعــاة تجنــب
إيــذاء الطفلــة بذلــك ،واللــه تعــاىل أعلــم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

ن
.1
المغ�.205 /2 :
ي

الصالت� ف� ض
ن
 .2صحيح مسلم ،كتاب صالة المسافرين وقرصها ،باب الجمع ي ن
الح�.
ب�
ي ي
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العبادة شجرة تطرح الثمر
أ .كامل بواطنة
مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية  -وزارة الرتبية والتعليم

ف ي� ســورة ّ
ون *
الذاريــات نقـرأ قــول ّ
ـن َو ْ ِإ
الحق ســبحانهَ { :و َما خَ َل ْقـ ُ
ـت ا ْل ِجـ َّ
النْـ َ
ـس ِإ َّل ِل َي ْع ُب ُد ِ

ون * ِإ َّن ال َّلهَ هُ َو الـ َّـرز ُ
�}(الذّ اريات .)58 - 56:
َّاق ُذو ا ْلق َُّو ِة ا ْل َم ِت ي ن ُ
َمــا أُ ِريـ ُـد ِم ْن ُهـ ْـم ِم ْن ِرز ٍْق َو َما أُ ِر ُيد أَ ْن يُطْ ِع ُم ِ
آ
ف
ف
الدنيــا ،وهــو مرهــون
هــذه اليــة تكشــف ي� صــورة ال لبــس فيهــا ّ
النســان خلــق ي� ّ
أن إ

آ
النســان ّأل ينشــغل بالمضمــون ،وهــو الـ ّـرزق،
بغايــة ،هــي عبــادة اللــه ،ونجــد اليــات تُذ ّكــر إ
عــن المطلــوب ،وهــو العبــادة ،واللــه هــو الـ ّـرزاق ،الــذي تك ّفــل بــرزق عبــاده ،فقــال ســبحانه:

{و ف� الســماء ر ْز ُق ُكــم ومــا تُوعــدون * َفــورب الســماء و ْ أ
ـون}
ال َ ْر ِض ِإنَّــهُ َل َحـ ٌّ
ـق ِم ْثـ َـل َمــا أَنَّ ُكـ ْـم تَ ْن ِط ُقـ َ
َ ُ َ
َ َ ِّ َّ َ ِ َ
ْ ََ
َ ِ ي َّ َ ِ ِ
ـ� ربنــا ،ســبحانه ،أن المـ ش ف
الدنيــا يكفــي لتحصيــل الــرزق { َف ْامشُ ــوا ِ ف ي�
ّ
ـى ي� ّ
(الذّ اريــات ،)23 - 22:وبـ ي ّ ن ّ
ي
الســعي ،وهــو
ـن ِرز ِْقـ ِـه} (الملــك ،)15:ولك ّنــه عندمــا ذكــر العبــادة حـ ّ
َم َن ِاك ِب َهــا َو ُك ُلــوا ِمـ ْ
ـث فيهــا عــى َّ
أرسع مــن ش
ـع ْوا ِإ َل ِذ ْكـ ِـر
اسـ َ
لصـ َـا ِة ِمـ ْ
الم�{يَاأَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـن يَـ ْ
ـن َآم ُنــوا ِإ َذا نُـ ِ
ـود َي ِل َّ
ـو ِم ا ْل ُج ُم َعـ ِـة َف ْ
ي
والمســابقة إىل أعمــال الطاعــة ،فقــال تعــاىل:
ال َّلـ ِـه َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع}(الجمعــة ،)9:وحـ ّ
المســارعة ُ
ـث عــى ُ
أ
ـ�}(آل عمـران،)133:
ات َو ْال َ ْر ُض أُ ِعـ َّـد ْت ِل ْل ُم َّت ِقـ ي ن َ
السـ َـم َاو ُ
َ
ـار ُعوا ِإ َل َمغْ ِفـ َـر ٍة ِمـ ْ
ـن َربِّ ُكـ ْـم َو َج َّنـ ٍـة َع ْر ُض َهــا َّ
{و َسـ ِ
وقــال تعــاىل{ :ســابقوا إىل مغفــرة مــن ربكــم وجنــة عرضهــا كعــرض الســماء أ
والرض} (الحديــد،)21:
ّ
ّ
ّ
أن الفعلـ ي ن
ـ�( ســارع وســابق) جــاءا
ات} (البقــرة ،)148:ومــن المالحــظ ّ
ـر ِ
وقــال تعــاىلَ { :ف ْ
اسـ َت ِبقُوا ا ْلخَ ـ ي ْ َ
60
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عــى وزن( فاعــل) ،الــذي يـ ّ
ـإن الفعــل( اســتبق) وهــو عــى وزن
ـدل عــى المشــاركة ،وكذلــك فـ ّ
(افتعل) ،فيه ن
مع� المشاركة أيضاً.
ت
ـ� خلــق مــن أجلهــا ،وأنّــه تعلــو
وعــى هــذا ،عــى العاقــل أال يغفــل عــن الغايــة الســامية الـ ي

م�نز لتــه ك ّلمــا أخلــص للــه ،وزاد ف ي� عبادتــه ،وأنّــه يســمو ك ّلمــا ازداد خضوعـاً للــه ،وأقــرب مــا يكون
إىل اللــه ف� الســجود ،عندمــا يضــع جبهتــه -وهــي شأ�ف ش�ء فيــه -عــى أ
الرض ،ويت ـرض ّ ع إىل
ي
ي

مــواله ،ويطامــن مــن ك�يائــه ،فــا ينــازع ربــه العـ ف
الك�يــاء ،وهــي صفــة ال تليــق إال بربّــه.
ـ� ي� ب
ب
ّ
يّ
أن العبــادة تسـ ّـد عليــه بعــض أبــواب الــرزق ،وهــذا خطــأ
بعــض ال ّنــاس يوهمــه الشّ ــيطان ّ
ـن ن َْر ُز ُقكَ
فــادح ،واســمع قولــه تعــاىلَ :
ـر َع َل ْي َهــا َل ن َْسـأَ ُلكَ ِر ْز ًقــا ن َْحـ ُ
الصـ َـا ِة َو ْ
{وأْ ُمـ ْـر أَهْ َلــكَ ِب َّ
اصطَـ ِب ْ
ـوى} (طــه ،)132:بعــض ال ّنــاس يقــول لــك :أنــا أريــد أن أتم ّتــع ف ي� دنيــاي ،لــن أحــرم
َوا ْل َع ِاق َبـ ُـة ِلل َّت ْقـ َ
ش
�ء أســتطيعه ،ســأفعل ّكل مــا أشــتهيه ،وهــذا سيشــغله  -ال ريــب  -عــن العبــادة،
نفـ ي
ـ� مــن ي
وأن اللـ ّـذة الباقيــة تكــون
أن لـ ّـذة الدنيــا تنتهــي بانقضائهــاّ ،
وينــى مثــل هــذا الجاهــل الغافــل ّ
ف آ
{و َمــا أُو ِتي ُتـ ْـم ِمـ ْ ش
ـر َوأَبْ َقــى أَ َفـ َـا
ـاة ُّ
ي� الخــرة َ
� ٍء َف َم َتــا ُع ا ْل َح َيـ ِ
الدنْ َيــا َو ِزي َن ُت َهــا َو َمــا ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه خَ ـ ي ْ ٌ
ـن َ ي ْ
ـو
ت َْع ِق ُلـ َ
ـاة ُّ
ـو َل ِقيـ ِـه ك ََمـ ْ
ـون* أَ َف َمـ ْ
الدنْ َيــا ثُـ َّـم هُ ـ َ
ـن َو َع ْدنَــا ُه َو ْعـ ًـدا َح َس ـ ًنا َف ُهـ َ
ـن َم َّت ْع َنــا ُه َم َتــا َع ا ْل َح َيـ ِ
ض
ـن} (القصــص.)61 - 60:
�يـ َ
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ِمـ َ
يَـ ْ
ـن ا ْل ُم ْح َ ِ

ف
ـمو ف ي� الخلــق ،وإصــاح للفــرد والمجتمــع ،فهــي ليســت شــجرة
والعبــادة ي� إ
الســام سـ ّ

ف
لغ�ه،
غـ يـر مثمــرة ،بــل هي شــجرة تطــرح أطيــب الثمــر ،والعابد إنســان صالح ي� نفســه ،مصلــح ي

أ ف
ـمواً ف ي� الخلق ،وصالحـاً ف ي� المجتمع.
وعبادتــه تـ تـرك أثرهــا فيــه ،وينعكس هذا الثــر ي� المجتمع سـ ّ
فالعبــادات عــدا أنّهــا تســكب ف ي� النفــس طمأنينــة وســكينة ،فإنّهــا ّ
تهذبهــا ،وتُزكيهــا ،فمــن لــم
والصــوم الــذي ال يلجــم
تنهــه صالتــه عــن الفحشــاء والمنكــر ،لــن يؤجــر كثـ يـراً عــى صالتــهّ ،
61
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الجــوارح ال فائــدة منــه ،مصداق ـاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم(:من لــم يــدع قــول ال ـ ّزور
ت
(*)
ش
ـن
ـ� فيهــا مـ ّ
والعمــل بــه والجهــل ،فليــس للــه حاجــة أن يــدع طعامــه و�ابــه)  ،الــزكاة الـ ي
1

ـو ٌل
ـزك وتط ّهــر النفــس ،والقــول المعــروف ،واالســتغفار للفقـ يـر أفضــل منهــا { َقـ ْ
وأذى ،وال تـ ي

َم ْعـ ُـر ٌ
ـج الــذي فيــه
ـن َص َد َقـ ٍـة يَ ْت َب ُع َهــا أَ ًذى َوال َّلــهُ َغـ ِن ي ٌّ َح ِل ٌ
يم}(البقــرة ،)263:والحـ ّ
ـر ِمـ ْ
وف َو َمغْ ِفـ َـر ٌة خَ ـ ي ْ ٌ
ـث َو َل ُف ُسـ َ
ـوق َو َل ِجـ َـد َال
ـج َفـ َـا َر َفـ َ
ـن ا ْل َحـ َّ
ـن َفـ َـر َض ِف ِيهـ َّ
رفــث وفســوق وجــدال ال خـ يـر فيــه { َف َمـ ْ

ف
ــج} (البقــرة.)197:
ِ ي� ا ْل َح ِّ

كثـ يـر مــن ال ّنــاس يمــارس العبــادات ،ولك ّنــه يكــون عــى أخــاق غـ يـر مرض ّية ،فقــد يخرج
مــن فمــه كالم الفحــش ،وقــد تـراه يتطــاول عــى الفقـ يـر ،وينهــر الســائل ،ويقهــر اليتيــم ،وربّما
ـب الجــدال ألجــل الجــدال ،وت ـراه يطلــق لجوارحــه العنــان ،يــؤذي غـ يـره باليــد واللســان،
أحـ ّ
يــن
وال يهجــر مــا نهــى اللــه عنــه ،وهــو بذلــك ال يفقــه مدلــول قــول اللــه ســبحانهَ :
{وا َّل ِذ َ
اح َت َم ُلــوا بُ ْه َتانًــا َو ِإث ْ ًمــا ُم ِبي ًنــا}( أالحـزاب.)58:
يُــؤْ ُذ َ
ون ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـر َمــا ا ْك َت َس ـ ُبوا َف َقـ ِـد ْ
ـ� َوا ْل ُم ِؤْم َنـ ِ
ـات ِبغَ ـ ي ْ ِ
ض
ر� اللــه عنهــم
ّ
إن المســلم لــه َســمته ،ولقــد كان ال ّنــاس يعرفــون َّ
الصحابــة ،ي

أجمعـ ي ن
ـ� ،مــن َســمتهم بعدمــا انتـ شـروا ف ي� البلــدان دعــاة ومجاهديــن ،ينـ شـرون ديــن اللــه ،وكان
النــاس يتع ّلمــون مــن ســمت العالــم قبــل أن يســمعوا مــن قولــه ،وكانــت لهــم مهابــة ،جاءتهــم
أ
ف
المــام مالــك رحمــه اللــه:
الديــن ،وقــد أنشــد ابــن الخ ّيــاط ي� إ
مــن تمثّلهــم لخــاق ّ
يدع الجواب فال يراجع هيبة

والحا�ض ون نواكس أ
الذقان

نور الوقار وع ّز سلطان ال ّتقى

فهو المهيب وليس ذا سلطان

* صحيح البخاري ،كتاب أ
الدب ،باب قول الله تعاىل( :واجتنبو قول الزور)
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العبادة شجرة تطرح الثمر

الســام ،وتجــد
مــن المؤلــم ّ
ممــن يالزمــون المســاجد ال يتخ ّلقــون بخلــق إ
أن كثـ يـراً ّ

عندهــم جفــاء وغلظــة ،ومنهــم مــن يرفــع صوتــه عــى إخوانــه ألتفــه أ
الســباب ،ومنهــم مــن
يتدخّ ــل فيمــا ال يعنيــه مــن شــؤون المســجد ،مــن مثــل إقامــة الصــاة ،وإضــاءة المســجد،
ش
�ء كان انتقــاده جارحـاً،
ووســائل التكييــف ،...وتـراه يتت ّبــع أخطــاء النــاس ،وإذا مــا أراد انتقــاد ي
ينـ ّـم عــن كراهيــة لل ّنــاس .ومــا هكــذا يكــون الديــن ،وال هكــذا يكــون ســلوك المص ّلـ ي ن
ـ�!

المســلم ينبغــي أن يكــون مأمــون الجانــب ،رســول ســام ،حيثمــا ســار يسـ يـر الخـ يـر
ف� ركابــه ،إذا مــر مــن مــكان “يقولــون :مــر ،وهــذا أ
الثــر”(*) ،فهــو أداة تعمـ يـر ،وليــس ُمعــول
ً
ّ
ّ
ي
هــدم وتخريــب ،فــإذا رأى أذى ف ي� طريــق النــاس أماطــه ،وإذا صــادف منك ـراً نهــى عنــه ،وأمــر
1

الســوء،
يتدخــل فيمــا ال يعنيــه ،يحفــظ لســانه ،ويغـ ّ
بالمعــروف ،ال ّ
ـض بــره ،وال يجالــس أهل ّ
وإذا مـ ّـر باللغــو مـ ّـر كريمـاً ،وإذا خاطبــه الجاهلــون ،قــال :ســاماً .ال يقابل الســيئة بمثلهــا ،وإذا

أ
الســام.
ـف� يم ّثــل إ
دعــي لداء واجــب نهــض إليــه ،ولــم يكســل ،ولــم يتب ّلــد ،وهــو خـ يـر سـ ي
ف
لقــد أصبــح بعــض المسـ ي ن
الســام ،يرصفــون بســلوكهم
ـلم� فتنــة ،وعقبــة ي� وجــه إ

النــاس عــن أن يدخلــوا ديننــا ،أو أن يف ّكــروا بالدخــول فيــه ،ولــو رحــت تــدرس أســباب دخــول
ف
ـلم� المسـ ي ن
أن ســلوك بعــض المسـ ي ن
ـتقيم� ،كان وســيلة
الســام ،لوجــدت ّ
ممــن أســلموا ي� إ
كثـ يـر ّ

ف
ت
الســام ،فأســلموا .ولقــد قــال أحدهــم لمــن كان يمــدح نفســه
الــ� ح َّببتهــم ي� إ
الجــذب ي
كثـ يـراً :لقــد أســمعتنا كثـ يـراً عــن نفســك ،فأرنــا شــيئاً مــن فعلــك.
واهد بنا.
ربّنا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا ،وللذين ظلموا ،واهدناِ ،

شو� ،حيث قال :وكن رجال إن أتوا بعده يقولون :مر ،وهذا أ
أ
ق
الثر
ً
* من قصيدة :وجدت الحياة طريق الزمر ،لحمد ي
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املجتمعات البرشية

ومواضعاتها األخالقية
أ .فراس حج محمد
مرشف اللغة العربية  -مديرية تربية جنوب نابلس

ـا� -أن ينحــط إىل مــا دون الحــد أ
أ ق
ال ن
ش
د� مــن
	ال يتوقــع مــن بــر -مهمــا كان مســتواه الخـ ي
النســانية ،فقــد ُفطــر النســان بوصفــه إنســاناً عــى جملــة مــن أ
الخــاق ،توجــد فيــه كجــزء مــن
إ
إ
ِ

أ
وكث�ة
طبيعتــه ،فــإذا تخــى عنهــا َفق ََد مقومات إنســانيته ،وما ســمي إ
النســان إنســانا إال لجلهــا ،ي
هــي الحــاالت الفرديــة الـ تـ� وصــل إليهــا أفـراد ،تخلــوا عــن ذلــك الحــد أ
ال ن
د� مــن أخــاق ش
الب�،
ْ
ي
والحمــد للــه أنهــا ترصفــات فرديــة ،ولــم تصــل لتعــم مجتمعـاً بأكملــه ،وإن وجــدت جمعيــات
تنــادي بهــا ،إال أنهــا جمعيــات اســتغل أفرادهــا المنحرفــون عــن الفطــرة الســليمة القانــون،
ن
ليشــكلوا تلــك الرابطــة الـ تـ� ال ينظــر إليهــا ش
ـيطا� ،لن يدوم
الم�عــون والجماعة ،إال أنهــا نبت شـ ي
ّ
ي
طوي ـاً ،وإن دام ســيظل محصــوراً بمــن تحققــت فيهــم صفــة الشــذوذ ليــس غـ يـر ،وســيظل
المجتمــع البـ شـري ،بمجمــوع أفـراده وأفــكاره الناظمــة ،ناقمـاً ورافضـاً لــكل أولئــك المنحرفـ ي ن
ـ�.
يحدثنــا القـرآن الكريــم عــن مجتمعــات قديمــة بأكملهــا ،تخلــت عــن الحــد أ
ال ن
د� مــن
أ
أ ق
ت
ش
ـ� بــادت بعــذاب مهلكها
التوافــق الخـ ي
ـا� ،الــذي يجعلهــا ضمــن دائــرة البــر ،ومــا القــوام الـ ي

أ
ش
� ٌء
عــن بكــرة أبيهــا ،إال لنها تخلــت عن ذلك ،كقوم عــاد وثمود ،فلــم يبق من أثرهــم وآثارهم ي
يســتحق الذكر ســوى اليسـ يـر ،ليكون عظة وموعظة لمن كان له قلب ،أو ألقى الســمع وهو شهيد.
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ـ� بعــض المجتمعــات عــن
لقــد شـكّل قــوم لــوط ،عليــه الســام ،مثــاال ً صارخـاً لتخـ ي

ـوم اشــتهروا بفاحشــة لــم تكــن ف ي� أســافهم مــن قبــل ،فقــد تواضع
النســانية ،وهــم قـ ٌ
صفتهــا إ
مجتمعهــم عــى تلــك الفعلــة الشــنيعة المنكــرة ،الـ تـ� ترفضهــا الطبيعــة ش
الب�يــة ،فمارســوها
ي

ف
و�
ودعــوا إليهــا ،وكانــت لديهــم قانونــاً ،ومتعارفــاً عليهــا أنهــا مــن «المعــروف» عندهــم ،ي

ســلوكاتهم اليوم ّيــة ،فاســتحقوا مــن اللــه مــا يســتحقون ،ونالــوا جزاءهــم العــادل جـراء ذلــك.
وعــى الرغــم مــن اســتمرار هــذا الفعــل الفظيــع عنــد مــن جــاء بعدهــم مــن أ
القــوام،

ولكنــه جــاء ســلوكاً فرديـاً ،يســتكرهه المجتمــع ويرفضــه ،ويــرى فيــه ســلوكاً حيوانيـاً ،بــل ن
أد�،
ولذلــك لــم يفقــد المجتمــع ذلــك المســتوى ،الــذي يجعلــه مجتمعـاً إنســانياً ،يســتحق البقــاء
والهــاك الكامــل ،فمهمــا بلغــت النســبة عنــد هــؤالء الشــاذين،
واالســتمرار ،ويجنبــه الدمــار إ
فإنهــا تبقــى فرديــة ،مرفوضــة ف� المواضعــات االجتماعيــة أ
والخالقيــة.
ي

ف
الهــاك لمجتمــع كامــل،
و� قصــة إهــاك فرعــون وجنــوده عـ بـرة عظيمــة ،فلــم يكــن إ
ي

كمــا حــدث مــع قــوم لــوط ،وقــوم عــاد وثمــود ،بــل كان لعنــر القــوة والجـ بـروت ،ومــا ذلــك
إال ألن المجتمــع الــذي حكمــوه كان مجتمع ـاً تحقــق فيــه المســتوى المطلــوب مــن اســتحقاق
النســانية ،فــكان ذلــك درس ـاً لــكل طاغيــة ،ودرس ـاً لــكل صاحــب بصـ يـرة.
صفــة إ
الســام ،فقــد كان مجتمعــاً
ولــو نظرنــا مــن زاويــة أخــرى لمجتمــع قريــش قبــل إ
العــر� كان
الســام ،فــإن
إنســانياً ،عــى الرغــم مــن معتقداتــه الباطلــة مــن وجهــة نظــر إ
بي

يعيــش ضمــن منظومــة أخالقيــة إنســانية ،ال تفقــده شب�يتــه وإنســانيته ،فقــد وجــد ف ي� ذلــك

أ
ن
ـا� ،وإغاثــة الملهــوف،
المجتمــع كثـ يـر مــن القيــم الخالقيــة إ
النســانية ،مــن قبيــل فــك العـ ي
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والعفــة ،والشــجاعة ،والكــرم ،ورحمــة الضعيــف ،ونــرة المظلــوم ،وأكــد رســولنا الكريــم،
صــى اللــه عليــه وســلم ،ذلــك ف� قولــه« :إنمــا بعثــت ألتمــم صالــح أ
الخــاق»( ،)1ولذلــك
ي

لــم يصــل ذلــك المجتمــع بمواضعاتــه المســتقرة فيــه إىل ذلــك الحــد الــذي يجعلهــم ف ي�
المهلكــ� ،ت
ين
حــى أهــل الطائــف الذيــن فعلــوا بالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
قائمــة
د� مــن المســتوى أ
مــا فعلــوا ،لــم يكونــوا دون الحــد أ
ال ق
ال ن
خــا� ،لذلــك فإنــك تقــرأ قــول
ي
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عنهــم «بــل أرجــو أن يُخــرج اللــه مــن أصالبهــم مــن

الخــر موجــودة عنــد ت
يعبــد اللــه وحــده ،ال ش
أعــى النــاس
يــرك بــه شــيئا»( ،)2فبــذرة
ي
أ ق
ش
ش
ـا� المســموح بــه.
و�هــم ،فمهمــا بلغــوا مــن � ،فلــن ينحــدروا إىل مــا دون الســلم الخـ ي
مســرة طويلــة مــن التالقــح الفكــري،
عــر
إن إ
ي
النســانية قــد نضجــت ب
والنظــرة الفلســفية ،والوحــي الديــن  ،ونجحــت ف� تطويــر منظومــة للتوافــق أ
ق
خــا�
ال
ي
ي
ي
والفكــري ،وأصبحــت عامــة ،وشــبهَ قانــون ت
مح�مــاً أدبيــاً ي ن
بــ� الغالبيــة العظمــى
والم� ي ن
ش
عــ� نصيــب ف ي� فكرهــا
ألفــراد تلــك المجتمعــات ،وكان لفكــر الساســة
الســياس واالجتماعــي ،فتجلــت ف ي� أشــعارهم ورواياتهــم ومؤلفاتهــم الفكريــة.
ي
وعــى ذلــك اســتمرت ش
مســرتها ،ف ي� المحافظــة عــى تلــك المواضعــات،
الب�يــة ف ي�
ي
فمهمــا بلــغ بعــض النــاس مــن همجيــة وعنــف وقتــل وتدمـ يـر ،فــإن القتــل والتدمـ يـر يظــان
قانونيــ� ،ويرفضهمــا المجتمــع وقوانينــه ،ت
ين
غــر ش� ي ن
فت�اجــع تلــك المواضعــات
وغــر
عيــ� ،ي
ي
أ
الخالقيــة قلي ـاً ،ليـ بـرز العنــف والقتــل ،ولكــن يبقــى القتــل فع ـا ً مجرم ـاً ،وال شــك ف ي� ذلــك،
 -1مسند أحمد ،مسند المك�ث ين من الصحابة ،مسند أ� هريرة ضر� الله عنه ،وقال أ
الرنؤوط :صحيح وهذا إسناد قوي.
بي
ي
آم� والمالئكة ف� السماء ي ن
 -2صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب إذا قال أحدكم :ي ن
آم� ...
ي
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ـ� ف� ظــل الحــرب (القانــون الــدول إ ن
ن
ـا�) ليحفــظ لهــؤالء
النسـ ي
فجــاء مثـا ً قانــون حمايــة المدنيـ ي ي
ي

الضعفــاء ف ي� نظــر القانــون حقهــم ،وإن تــم انتهــاك ذلــك القانــون ،لكــن يبقــى الصــوت صارخـاً
بـرض ورة وقــف القتــل والعنــف ،بــل إن القاتــل حريــص عــى أن يـ بـرر مــا فعــل ،لتخفيــف النقمة
عليــه؛ ألنــه يشــعر ف ي� ق ـرارة نفســه أنــه قــد أجــرم.

هكــذا تطــورت ش
التخــ� عــن دورهــا المســند إليهــا
الب�يــة ف ي� أفكارهــا ،تل�فــض
ي

نســا� ،لتســاهم ف� عمــارة أ
ف
ن
الرض ،ولتحقــق فيهــا
ال
بفطرتهــا ،ي� �ض ورة االنتمــاء للفعــل إ
ي
ي
ت
ش
ـ� هــي عنوانهــا ،ومــآل أفعالهــا ،وتـ بـرز الحاجــة إىل الحــوار ،والحلــول
الب�يــة إنجازاتهــا ،الـ ي
السياســية ،ولــم يعــد القتــل ،ومعــه الجرائــم أ
الخــرى بشـ تـى أشــكالها ،هدف ـاً ف ي� حــد ذاتــه،
فــكان مؤقتــاً
ومجرمــاً ف ي� آن معــاً.
َّ
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البنــاء اإلنســاين واإلميــاين
للمــرأة املســلمة
الشيخ عامر توفيق أحمد بدوي
مفتي محافظة طولكرم

الســام ف ي� الحضــارات ،والثقافــات الســالفة .ولمــا
انحــدرت م�نز لــة المــرأة قبــل إ

ن
ـا� مــن الســماء ،ر ّد االعتبــار للم ـرأة ،وجـ ّـى صورتهــا ،وبـ ي ّ ن
ـق
أن الم ـرأة خ ْلـ ٌ
ـ� ّ
نــزل الوحــي الربّـ ي
ن
النســانية كلهــا ف ي� ذاتهــا ،فقــال ســبحانه
ـا� إ
مكـ ّـرم ،مــن خلــق اللــه ،وأنهــا إنســانة تحمــل المعـ ي
ـعوبًا َو َق َبا ِئـ َـل ِل َت َعا َر ُفــوا ِإ َّن
ـن َذ َكـ ٍـر َوأُنْـىث َ َو َج َع ْل َنا ُكـ ْـم شُ ـ ُ
ـاس ِإنَّــا خَ َل ْق َنا ُكـ ْـم ِمـ ْ
وتعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
أَك َْر َم ُكـ ْـم ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه أَتْقَا ُكـ ْـم ِإ َّن ال َّلــهَ َع ِليـ ٌـم خَ ِب ي ٌ�}[الحجـرات .]13:فمــر ّد النــاس جميعـاً إىل ذلــك الرحم
الكريــم ،الــذي ترعرعــت فيــه البييضــة أ
النثويــة الملقحــة مــن َّ
الذكــر؛ فتطــورت حـ تـى صــارت
جنينـاً ،فمولــوداً يــدب عــى أ
ـر بـ ي ن
الرض ،فنسـا ً متكاثـراً ف� الدنيــا .والتمـ ي ز
ـ� هــذه الخالئــق يكمــن
ّ
ي
فالكــرم هــو أ
ف� التقــوى ،الـ تـ� محلهــا القلــوب ،وليــس ف� لــون أو جنــس ،أ
التقــى ،وهــي صفــة
ٍ
ي ٍ
ي
ي
معنويــة ،ال عالقــة لهــا بالمــادة.
ف
فالنســانية ّ
ومحــا دي ُننــا الحنيــف ركام
أول لبنــة وضعهــا إ
إ
الســام ي� شــخصية المـرأةَ ،

ت
ت
النســانية للم ـرأة،
ـ� حطّــت مــن القيمــة إ
الخرافــات الفكريــة ،وال�هــات الثقافيــة الباليــة ،الـ ي
حيــث نظــرت إليهــا نظــرة دونيــة ،فعدتهــا الحضــارة اليونانيــة الغابــرة “رجســاً مــن عمــل
الشــيطان”(*) .ومرغتهــا ف� أوحــال الشــهوات ،ت
غــدت ســلعة رخيصــة ف ي� ســوق البغــاء.
حــى
ْ
ّ
ي
1

* المرأة ي ن
ب� الفقه والقانون .د .مصطفى السباعي .ص.13

68

البناء اإلنساني واإليماني للمرأة املسلمة

م ن� ه ن�ا وه ن�اك

َ
ــاس
ســام
ال
ُ
الطبيعــة إ
أكّــد إ
النســانية للمــرأة ،فقــال ســبحانه وتعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ال َّن ُ
ـث ِم ْن ُه َمــا ِر َجـ ً
ـرا
ـق ِم ْن َهــا ز َْو َج َهــا َوبَـ َّ
ـن نَ ْفـ ٍـس َو ِاحـ َـد ٍة َوخَ َلـ َ
اتَّ ُقــوا َربَّ ُكـ ُـم ا َّلـ ِـذي خَ َل َق ُكـ ْـم ِمـ ْ
ـال ك َِثـ ي ً
َو ِن َسا ًء}[النســاء .]1:فالنــاس جميعــاً أبيضهــم ،وأســودهم ،وأحمرهــم ،وعجمهــم ،وعربهــم،
النســان،
كلهــم مــن نفــس واحــدة ،وتلــك الم ـرأة أيض ـاً مــن النفــس ذاتهــا؛ فهــي جــزء مــن إ
قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َّن ال َّلــهَ ت ََعـ َ
ـن
ـالَ ،ل َّمــا خَ َلـ َ
ـق آ َد َم ،خُ ِل َقـ ْ
ـوا ُء ِمـ ْ
ـت َحـ َّ
ف أ
ن
()1
ـا� للم ـرأة ،أو أنهــا دون الرجــل ،قــال
ـن إنســان الظنــون ي� الصــل إ
وك ال يظـ ّ
النسـ ي
ِض ْل ِعـ ِـه)  .ي
رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :إن النســاء شَ ـقَائ ُق الرجـ ( )2ف
و� ســاحة العمــل حيــث
ِ َّ ِّ َ َ
ِ ِّ َ ِ
ـال)  .ي
العمــال ،ذ ّكــرت آ
يــرز التنافــس ف� أ
اليــة القرآنيــة أنــه ال فضــل لجنــس عــى آخــر ،كونــه يحمــل
ب
ُ ي
النوثــة ،أ
صفــة الذكــورة ،أو أ
فالصــل لــكال الصنفـ ي ن
ـ� أن يعــودا إىل إنســانية واحــدة ،تولــدت مــن
ـن َذ َكـ ٍـر
اب َل ُهـ ْـم َربُّ ُهـ ْـم أَ ن ي ِّ� َل أُ ِضيـ ُ
ـع َع َمـ َـل َع ِامـ ٍـل ِم ْن ُكـ ْـم ِمـ ْ
اسـ َت َج َ
بعــض ،قــال ســبحانه وتعــاىلَ { :ف ْ
ـن بَ ْعـ ٍـض} [آل عم ـران.]195:
أَ ْو أُنْ ـىث َ بَ ْع ُض ُكـ ْـم ِمـ ْ
الســامية عــى محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلمُ ،دفنــت عــادة وأد
وبـنز ول الوحــي بالرســالة إ

ـب ُق ِت َل ْت}[التكويــر .]9 - 8 :وتم ّتعــت
البنــات أحيــاء ،قــال تعــاىلَ :
{و ِإ َذا ا ْل َمـ ْ
ـو ُءو َد ُة ُسـ ِـئ َل ْت * ِب ـأَ ِّي َذنْـ ٍ
الم ـرأة بإنســانيتها ،كمخلــوق مكــرم .وإ ْذ َقــد َفشَ ــا فيهــم كَراهيـ ُـة و َلدة ْ أ
الُنْ ـىث َ َ ،ف َقـ ْـد ن ََمــا ِ ف ي�
ْ
ِ ِ ْ َ ِ َ ِ َِ
ّ َِ
ال ْج َر ِام َّي ُ
الر ُج ُ
ــد َلــهُ أُنْــىث َ ،
ــر ْ ِإ
ــر ُه أَ ْن تُو َل َ
ُوس ِــه ْم بُغْ ُض َهــاَ ،ف َت َح َّرك ْ
نُف ِ
ــل يَكْ َ
ــةَ ،ف َّ
َــت ِفي َهــا ا ْلخَ َو ِاط ُ

الر ُجـ ُـل ْام َرأَتَــهُ
َو ْام َرأَتُــهُ تَكْ ـ َـر ُه أَ ْن تُو َلـ َـد َل َهــا أُنْ ـىث َ خَ شْ ـ َي ًة ِمـ ْ
ـن ِفـ َـر ِاق ز َْو ِج َهــا ِإيَّاهَ ــاَ ،و َقـ ْـد يَ ْه ُجـ ُـر َّ
إ َذا و َلــدت أُنْـىث َ  .و َقــد تَوارثَــت هَ ـ َـذا ا ْلجهـ َـل أَ ْكـ ث َ أ
ـن ك ََل ِم
َ ْ
ِ َ َ ْ
َ ْ َ َ ْ
ـر ْال ُ َمـ ِـمَ ،عـ َـى تَ َفـ ُ
ـاو ٍت بَ ْي َن ُهـ ْـم ِفيـ ِـهَ ،و ِمـ ْ
ُ
ـر)(. )3
بَ ْع ِض ِهـ ْـم َو َقـ ْـد َماتَـ ِ
ـت ابْ َن ُتــهُ ِ « :ن ْعـ َـم ِّ
الص ْهـ ُـر ا ْل َقـ ب ْ ُ

ف
أ ن
 .1نن
لبا� .
اب َما َجا َء ِ ي� بَ ْو ِل َّ
س� ابن ماجة ،كتاب الطهارة وسننها ،بَ ُ
� ال َِّذي ل َْم يُط َْع ْم ،وصححه ال ي
الص ِب ي ِّ
ت
ـن يَ ْس ـ َت ْي ِق ُ
اح ِت َل ًمــا ،وصححــه
ـاب ِف َ
ـرى بَ َلـ ًـا َو َل يَذْ ُكـ ُـر ْ
يمـ ْ
 .2س ـنن ال�مــذي ،كتــاب الطهــارة ،عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ،بَـ ٌ
ظ َفـ ي َ َ
أ ن
ـا� .
اللبـ ي
 .3التحرير والتنوير.145 /30 .
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البناء اإلمياين بالله تعاىل:
اليمــان باللــه تعــاىل اللبنـ َـة الثانيــة ف ي� بنــاء شــخصية الم ـرأة ،وهــو أســمى مــا وقــر ف ي�
يُعـ ّـد إ
القلــوب ،وحفظتــه أ
النفــس ،واســتنارت بــه العقــول ،بن�اس ـاً ف ي� الحيــاة .وهــو أســاس القبــول
أ
ـن َف َل ُن ْح ِي َي َّنــهُ َح َيــا ًة طَ ِّي َبـ ًـة
للعمــال ،قــال
َ
ـن َع ِمـ َـل َصا ِل ًحــا ِمـ ْ
تعاىل{:مـ ْ
ـو ُم ِؤْمـ ٌ
ـن َذ َكـ ٍـر أَ ْو أُنْـىث َ َوهُ ـ َ
ـون} [النحــل.]97:
َو َل َن ْج ِزيَ َّن ُهـ ْـم أَ ْج َرهُ ـ ْـم ِبأَ ْح َسـ ِـن َمــا كَانُــوا يَ ْع َم ُلـ َ

ن
اليمــان الــذي يعطــي التصــورات الصحيحــة
ـا� لشــخصية الم ـرأة؛ هــو ذلــك إ
إ
واليمــان البـ ي

يفــر حقيقــة الكــون المخلــوق ،والمســخّ ر ل إلنســان ف ي�
عــن الكــون ،إ
والنســان ،والحيــاةّ ،
ف أ
أ
ـواهُ َّن َس ـ ْب َع
ـو ا َّلـ ِـذي خَ َلـ َ
ـق َل ُكـ ْـم َمــا ِ ي� ْال َ ْر ِض َج ِم ً
السـ َـم ِاء َف َسـ َّ
الرض{ ،هُ ـ َ
اس ـ َت َوى ِإ َل َّ
يعــا ثُـ َّـم ْ
ش
� ٍء َع ِليم}[البقــرة .]29:فتحمــل هــذه التعبـ يـرات حقائــق موحيــة عــن خلــق
ات َوهُ ـ َ
َسـ َـم َو ٍ
ـو ِب ـك ُِّل َ ي ْ
مــا ف� أ
الرض جميعـاً ل إلنســان ،وداللــة هــذه الحقيقــة عــى غايــة الوجــود إ ن
ـا� ،وعــى دوره
النسـ ي
ي
العظيــم ف� أ
الرض ،وعــى قيمتــه ف� مـ ي ز
النســان
ـران اللــه ،ومــا وراء هــذا كلــه مــن تقريــر قيمــة إ
ي
ي

ف
ف
{و َســخَّ َر َل ُكـ ُـم ا ْل ُف ْلــكَ
و� نظــام المجتمــع إ
ي� التصــور إ
الســامي”(*) .وقــال ســبحانهَ :
الســامي ،ي
1

أ
ف
*و َســخَّ ر َل ُكـ ُـم الشَّ ـ ْـم َس َوا ْلق ََمــر َدا ِئ َبـ ي ْ ن
ـ� َو َســخَّ َر َلك ُُم
ِل َت ْجـ ِـر َي ِ ي� ا ْل َب ْحـ ِـر ِبأَ ْمـ ِـر ِه َو َســخَّ َر َل ُكـ ُـم ْالَنْ َهــا َر َ
َ
َ
ِ

ال َّل ْيـ َـل َوال َّن َهــا َر} [إبراهيــم.]33 - 32:

يس�شــد بهــا ف� عمــارة أ
النســان برســالة الهــدى؛ ت
الرض ،فقــال عــز
وزود اللــه تعــاىل إ
ّ
ي

ـو ٌف َع َل ْي ِهـ ْـم
ـن ت َِبـ َ
وجلُ {:ق ْل َنــا اهْ ِبطُــوا ِم ْن َهــا َج ِم ً
يعــا َف ِإ َّمــا يَأْ ِت َي َّن ُكـ ْـم ِمـن ِّ ي هُ ـ ًـدى َف َمـ ْ
اي َفـ َـا خَ ـ ْ
ـع هُ ـ َـد َ
ُون)[البقــرة .]38:ي ّ ن
الكبــر المتعــال،
أن الحيــاة لــم تخلــق عبثــاً مــن الخالــق
ــم يَ ْح َزن َ
ويبــ� ّ
ي
َو َل هُ ْ
واليمــان باللــه تعــاىل
ُــم ِإ َل ْي َنــا َل ت ُْر َج ُع َ
ون}[المؤمنــون .]115:إ
ُــم َع َبثًــا َوأَنَّك ْ
{أَ َف َح ِســ ْب ُت ْم أَن ََّمــا خَ َل ْق َناك ْ
* ف ي� ظالل القرآن.53 /1 .
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أ
أ
ـي
قـ ضـى عــى فكــرة تعاقــب الجيــال عــى الرض ،تعيــش وتف ـىن بــا رســالةَ ،
{و َقا ُلــوا َمــا ِهـ َ
ـن ِع ْلـ ٍـم ِإ ْن هُ ـ ْـم ِإ َّل
ـوت َون َْح َيــا َو َمــا يُ ْه ِلكُ َنــا ِإ َّل َّ
ِإ َّل َح َياتُ َنــا ُّ
الدنْ َيــا ن َُمـ ُ
الدهْ ـ ُـر َو َمــا َل ُهـ ْـم ِب َذ ِلــكَ ِمـ ْ
ـ� ،أنهــم خلفــاء اللــه ف� أ
ـوب المؤمنـ ي ن
الرض ،بإقامــة
يَظُ ُّنـ َ
اليمـ ُ
ـر إ
ـون} [الجاثيــة .]24:فبـ ّ
ـان باللــه قلـ َ
ي
ـال ربــكَ ل ْلم َلئ َكــة إ ن ِّ� جاعـ ٌـل ف� ْ أ
الديــن ،الــذي بــه صــاح الحيــاة ش
ال َ ْر ِض خَ ِلي َفـ ًـة}
والب�يـ َ
ـة{،و ِإ ْذ َقـ َ َ ُّ ِ َ ِ ِ ِ ي َ ِ ِ ي
[البقــرة .]30:وأن النســان خُ لــق ليعمــر أ
تعمــر ،ال عالقــة
الرض“ .وعالقتــه بالكــون هــي عالقــة
ّ إ
ي
ِّ
اســ َت ْع َمرك ُْم ِفيهــا ،وأمركــم بالعمــارة ،وأحــكام العمــارة متنوعــة ،ي ن
بــ� واجــب،
رصاع”(َ .)1
“و ْ
َ
ونــدب ،ومبــاح ،ومكــروه”(.)2
اليمــان أيّـاً كانــت ،حـ تـى لــو قيدتهــا أغــال العبوديــة ،والـ ِـر ّق ،أو
ُرفعــت المـرأة بهــذا إ

ف
اليمــان غـاّب ،يدافــع ظلمــة الـ شـرك ،قــال تعــاىل:
طُمســت ي� وجههــا معالـ ُـم الجمــال ،فنــور إ

ــر ِم ْ ش
ــة ُم ِؤْم َن ٌ
{و َ أل َ َم ٌ
ــو أَ ْع َج َب ْتك ُْم}[البقــرة.]221:
َ
َــة َو َل ْ
�ك ٍ
ــة خَ ي ْ ٌ
ــن ُم ْ ِ

حملــت النســاء هــذا الفهــم إ ن
ـا� ،وشــققن طريقهــن ف ي� الحيــاة ،وصنعــن مالحــم
اليمـ ي

البطولــة ،ووقفــن عــى ش ُ�فــة التاريــخ ،وبوابــة الحضــارة ف ي� أعـ تـى الحصــون المســتبدة ،يتحديــن

بإيمانهــن العميــق بك�يــاء الباطــل؛ فكانــت ام ـرأة فرعــون ف ي� بيــت الطاغيــة المتأ ِّلــه ،تحمــل ف ي�

نفســها بأنهــار فرعــون الجاريــة تحــت قصــوره ،وصولتــه
قلبهــا عنفــوان المؤمنــة؛ فزهــدت ُ
الظالمــة ،وتطلعــت بقلبهــا ،وعينيهــا إىل مــا عنــد اللــه تعــاىل؛ فصــارت مثـا ً رائعـاً للذيــن آمنــوا
ـت َر ِّب ابْـ ِـن ِ يل ِع ْنـ َـدكَ بَ ْي ًتــا
ـو َن ِإ ْذ َقا َلـ ْ
ذكــوراً ،ونســا ًءَ ،
{و�ض َ َ َب ال َّلــهُ َم َثـ ًـا ِل َّل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا ْامـ َـرأَ َت ِف ْر َعـ ْ
ف
�}[التحريــم .]11:كظمــت الم ـرأة
ـو ِم الظَّا ِل ِم ي ن َ
ـو َن َو َع َم ِلـ ِـه َون َِّج ـ ِن ي ِمـ َ
ِ ي� ا ْل َج َّنـ ِـة َون َِّج ـ ِن ي ِمـ ْ
ـن ا ْل َقـ ْ
ـن ِف ْر َعـ ْ
المؤمنــة صنــوف العــذاب ،وزفــرت بالدعــاء إىل اللــه تعــاىل ،مــن عــذاب فرعــون ،فــكان يعـ ِّـذب
 .1مقومات الحضارة .عمار بدوي .ص.47
ش
الزمخ�ي.407 /2 .
تفس�
 .2ي
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النــاس أ
بالوتــادّ ،
يعذبهــم بأربعــة أوتــاد ،ثــم يرفــع صخــرة ت َُمـ ّـد بالحبــال ،ثــم تُ ْلقــى عليــه،
َ
فتشــدخه(.)1
ت
الــ� كان
يســتح� الجاهليــون مــن والدتهــا ،وتتــوارى وجوههــم خجــا ً مــن
أمــا المــرأة ي
يي
ش
ـر أَ َح ُدهُ ـ ْـم
إنجابهــا ،فتحــدث الق ـرآن عــن حالهــم وصنيعهــم تجاههــا ،قــال تعـ
ِ
ـاىل{:وإ َذا بُـ ِّ َ
أ
ش
ـر ِبـ ِـه أَيُ ْم ِسـكُهُ
ـو ِم ِمـ ْ
ـوا َرى ِمـ َ
ـن ا ْل َقـ ْ
ـو ك َِظيـ ٌـم* يَ َتـ َ
ـو ًّدا َوهُ ـ َ
ِب ْالُنْـىث َ ظَـ َّـل َو ْج ُهــهُ ُم ْسـ َ
ـن ُسـ ِ
ـوء َمــا بُـ ِّ َ
ف ت
الســام هــذه
ـر ِاب أَ َل َســا َء َمــا يَ ْحك ُُمـ َ
ـون }[النحــل ،]59 - 58:فقــد طــوى إ
َعـ َـى هُ ـ ٍ
ـون أَ ْم يَ ُد ُّســهُ ِ ي� الـ ُّ َ
الصفحــة الجاهليــة الباليــة ،وغــدت المـرأة ف ي� صحائــف النــور ،والفخــار ،تُذكــر بإيمانهــا .فــأول
باليمــان باللــه تعــاىل؛ امـرأة مــن ســيدات
الســام ،وحظــي قلبهــا الطاهــر إ
مــن حملــت رســالة إ
ض
محضــن حنــون للرســالة،
ر� اللــه عنهــا ،فكانــت أول
ٍ
العــرب ،هــي خديجــة بنــت خويلــد ،ي

فاليمــان باللــه تعــاىل حينمــا ت ز
ام�جــت عذوبتــه بالقلــوب
والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم .إ
رواهــا بينبوعــه .وتقدمــت المـرأة الصفــوف تـرض ب المثــل تلــو المثــل ،كيــف يصنــع
العطـ شـىّ ،

اليمــان بهــا ،وكيــف يبـن ي شــخصيتها الجديــدة ،فامـرأة مثــل ُســمية أم عمــار( ،)2كانــت تُعــد ف ي�
إ
اليمــان قلبهــا ،وألقــى ف ي� فؤادهــا ســاري َته الســامقة؛ فلــم تأبــه بجــادي
قائمــة العبيــد ،دخــل إ
ف
باليمــان الذي
الكفــر والضــال ،وال بقبائلهــم؛ فآثــرت الشــهادة ي� ســاحة التعذيــب ،عــى الكفر إ
ـ� أ
مـ أ
الصفيــاء .وهــي «أَو ُل شَ ــهيد ك ف
ـ� قلبهــا ،وصـ بـرت صـ بـر المؤمنـ ي ن
اس ُتشْ ـ ِـه َدت
ِ ٍ َ
َان ِ ي� ْ ِإ
َّ
ال ْسـ َـا ِمْ ،
ف
ت
()3
ـ� كانــت محـ َّـل
أُ ُّم َع َّمـ ٍ
ـار ُسـ َـم َّي ُة ،طَ َع َن َهــا أَبُــو َج ْهـ ٍـل ِب َح ْربَـ ٍـة ِ ي� ُق ُب ِل َهــا»  .والم ـرأة المؤمنــة الـ ي
تنـ ُّـدر القرشـ ي ن
ـي� ،وغــارت ســياطهم ف ي� جســدها؛ تقــف بإيمانهــا مــع أولئــك الصناديــد ،موقــف
الط�ي بتحقيق أحمد شاكر.159 /21 .
تفس� ب
 .1ي
أ
أ
ُ
ُ
َ
ُ .2س َم ّي ُة أ ّمهُ َ ،و ِه َي ِب ْن ُت خَ ّي ٍاط ،كَان َْت َم ْو َل ًة ِ ِلب ي� ُحذَ يْف ََة بْ ِن ال ُْم ِغ ي َ� ِة .الروض النف  ،116 /3تحقيق السالمي.
 .3دالئل النبوة .282 /2 .محقق.
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اليمــان ،وهــذا المثــل الم ـرض وب ف ي�
التحـ ّـدي الصــارم؛ فيتقهقــر عنــا ُد الكفــر ،أمــام صالبــة إ
العشــرة ،إنهــا
اليمــان ،ممــن فقــدن نــرة القبيلــة ،وحضــن
ضعيفــات
النصــر ،قويــات إ
ي
ي
ض
ر�
الم ـرأة المؤمنــة “زنـ يـرة الروميــة” كانــت مــن الســابقات إىل إ
الســام ،ولمــا رأى أبــو بكــر ،ي
اللــه عنــه ،مــا ينالهــا مــن العــذاب ،اشـ تـراها فأعتقهــا ،وهــي أحــد الســبعة الذيــن أعتقهــم أبــو
بكــر ( ،)1قــال أبــو جهــل :أفتســبقنا زنـ يـرة إىل رشــد ،وهــي كمــا تــرون؟! وكانــت زنـ يـرة قــد عميــت،
إن الــات والعــزى ،بــك مــا تريــن ،فقالــت هــي ،وال تبــره :ومــا يــدري
فقــال لهــا أبــو جهــلّ :
ور� قــادر
الــات والعــزى مــن يعبدهمــا ممــن ال يعبدهمــا ،ولكــن هــذا أمــر مــن الســماء ،ب ي
ـن رائــدات عظيمــات ،وقامــات
ـ� بــري( ،)2إ
ـن ومــا زلـ َ
فاليمــان صنــع نســاء ،كـ ّ
عــى أن يــر ّد عـ ي ّ
شــامخات.

 .1أسد الغابة .123 /6 .دار الفكر.
أ
أ
عل المقريزي.113 /9 .
 2إمتاع السماع لحمد بن ي
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املدرسة التنكزية يف
القدس الرشيف
جميل السلحوت

ف
ف
و�  10حزيـران
قبــل أن يســكت هديــر المدافــع ي� حــرب حزيـران 1967م العدوانيــة ،ي

الغــر�
ائيــ� بهــدم الســاحة المحاذيــة للحائــط
جرافــات االحتــال إ
1967م ش�عــت ّ
بي
الرس ي
أ
ت
ت
الــ� شــملت
الــرف
حــار� ش ّ
للمســجد القىص-،حائــط ب
ي
الــراق -وتواصلــت عمليــات الهــدم ي
والمغاربــة ،فهدمــت ألف ـاً واث ـن ي عـ شـر بيت ـاً تاريخ ّي ـاً ،مــن بينهــا مســاجد ومــدارس ،بعــد أن
ن
ش
ش
ـتيطا�
�دت مالكيهــا الفلســطين ّي ي ن� منهــا بقـ ّ
ـوة ّ
الســاح ،و�عــت بعــد الهــدم ببنــاء حـ ّ
ّ
ـي اسـ ي ّ
يهــودي ،شــوه الطابــع التاريخــي للمدينــة المقدســة ،الـ تـ� تعــد محميــة مــن منظّمــة أ
المــم
ّ
ُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ي
ن
حضــاري
لل�بيــة والعلــوم والثّقافــة "اليونســكو" ،عــى اعتبــار أنّهــا إرث
إنســا�.
الم ّتحــدة ت ّ
ّ
يّ
لــم تكتــف إرسائيــل المحتلــة باســتيالئها عــى حائــط الـ بـراق مــن جهتــه الغرب ّيــة ،وبمــا
فعلتــه مــن هــدم وبناء وتطهــر ق ف
ت
تعدتها إىل مصــادرة أبنية
ـار� الـ ش ّ
ـرف والمغاربة ،بــل ّ
ي
عر�ّ ي� حـ ي
ي
أ
ف
ن
مقر
ـا� ّ
تاريخ ّيــة أخــرى ي� القــدس القديمــة ،ومــن هــذه البنية البنــاء الذي كان يشــغل طابقه ال ّثـ ي
أ
ف
ن
غ� اســمه
ـي إ
المؤتمــر إ
ـامي ،الــذي ي ّ
السـ ّ
ـامي ،ي� حـ يـ� يشــغل الطّابــق ال ّول المعهــد العلمـ ّ
السـ ّ
أ
ال�عية .ف
ش
خاصة،
ول ي� هذه المدرســة -التنكزية -ذكريات ّ
بعــد وقــوع المدينة إىل ثانويّة القــى ّ ّ ي
حيث درســت فيها المرحلة الثّانوية ،ما ن أ
الدراسـ ّية 1965 - 1964م و1967 - 1966م.
ب� العوام ّ
ُ
ي
74

املدرسة التنكزية يف القدس الرشيف

مدرس ة� م ق�دسي��ة

الوقــاف أ
وكان التعليــم ف� هــذه المدرســة الـ تـ� أسســتها عــام 1958م وزارة أ
الردن ّيــة
ّ
ّي ّ
ي
الدين ّيــة" واللغــة العرب ّيــة ،ولمــا لهــذه المدرســة مــن أهم ّيــة،
يقتــر عــى تعليــم "العلــوم ّ
ق
راس 1965 - 1964م.
فإنّــن ي أســتذكر هنــا كيف ّيــة
التحــا� بهــا ،بعــد بدايــة العــام ّ
ي
الــد ي ّ
ف
ت
ـ� تشــبه
ي� الخامــس مــن أيلــول -سـ ب
ـبتم�1964 -عـ بـرت ّ
بوابــة المدرســة المهيبــة ،والـ ي
ف
الرئيــس ،مح ـراب مزركــش بالفسيفســاء،
ّ
بوابــات ســور القــدس ،ي� واجهتهــا المقابلــة للبــاب ّ
مبــا�ة عــى حائــط الــراق -الحائــط الغــر� للمســجد أ
ش
وهــو ّ
القــى -والبنايــة ك ّلهــا
يطــل
ب
بيّ
محاذيــة للمســجد أ
أ
القــى ،بــل إن حائطهــا الـ ش ّ ق
ـر�،
ّ
ـر ي�ّ جــزء مــن رواق المســجد القــى الغـ ب ي ّ
ـر ،عــى ّكل مــن يمينــه ويســاره غرفــة واســعة ،ف ي� وســط
أمــام المحـراب مصـ ّـى مفــروش ُ
بالحـ ُ
ف
ف
ش
و� نهايــة جهتــه
البنايــة بهــو واســع ،يمتـ ّـد �ق ـاً وغرب ـاً ،ي� وســطه نافــورة قديمــة ال تعمــل ،ي
الرئيســة غرفــة
حمامــات ،عــى يســار ّ
الغرب ّيــة غرفــة ،وقبلهــا وحــدة ّ
الداخــل مــن ّ
البوابــة ّ

مســتحدثة ،تســتعمل غرفـ ًـة ل ـ إ�دارة وللمع ّلمـ ي ن
ال�ق ّيــة غرفــة أخــرى قديمــة.
ـ� ،ومــن جهتهــا ش ّ
السالمي".
مقر المؤتمر إ
وفوقه طابق بالمساحة نفسها ،كانت عىل بابه الفتة مكتوب عليهاّ ":
دخلــت غرفــة المديــر ،المرحوم عبــد القادر قـ ّـدورة -وهو مــن أصول جزائريّــة ،-طرحت
عليــه الســام ،فــر ّد ال ّتحيــة بأحســن منهــا ،رحــب � ،وقفــت أمامــه ألطلــب منــه أن يسـ ّ ن
ل� ف ي�
ّ
ّ
ّ بي
ـج ي
تفضــل اجلــس
ـرسّ :
المدرســة ،لك ّنــه قــال يل قبــل أن أنطــق بـ ّ
ـأي كلمــة ،وهــو يشـ يـر بيــده إىل كـ ي ّ

ولمــا أعلمتــه بمــا أريــد ،شـ ّ ن
ن
ـأل�:
يــا اب ـن ي  .فشــعرت باالطمئنــان ،وارتحــت نفس ـ ّياّ .
ـج ي
ع� وسـ ي
ـدي لك ّنهــا ف ي� البيــت.
هــل لديــك شــهادة تثبــت نجاحــك بمـ تـرك(*) إ
العداديّــة؟ فأجبتــه :نعــم ،لـ ّ
يهم ،ض
أح�ها معك صباح غد مع شهادة ميالدك.
فقال :ال ّ
1

ت
ـ� كان يحصــل عليهــا الطالــب بعــد التقــدم المتحــان عــام عنــد إنهائــه الصــف الثالــث إعــدادي ،وكان يطلــق عــى هــذا
* شــهادة إ
العداديــة ،الـ ي
االمتحــان العــام (مـ تـرك).
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للصـ ّـف
سـ ّ
ـجل اســمي أمامــه ،ثـ ّـم وقــف أمــام خزانــة كتــب ،أخــرج يل كتــب المنهــاج ّ

أ
ن
راس ،وأدخلـن ي فيهــا ،وهــو
م� إيّاهــا ،ثـ ّـم اصطحبـن ي إىل غرفــة ّ
ال ّول الثّانـ ّ
ـوي ،سـ ّل ي
الصـ ّـف الـ ّـد ي ّ
يقــول للمع ّلــم :هــذا طالــب جديــد.
ف� الصـ ّـف كان طالبــان مــن الجــزء الـ ش ّ ق
ت
الســواحرة ،وبعــد أيّــام عـ ّـدة
ي ّ
ـ� ّ
ـر ي� مــن قريـ ي
راس.
التحــق بنــا طالــب آخــر من جبــل المكـ ب ّـر ،وثالثتهــم تركوا المدرســة قبــل نهايــة العام الـ ّـد ي ّ
أ ت
ش
رس� عــن
ـ� فرح ـاً� ،حــت ل ي
ـدرس إىل البيــت ،وأنــا أحمــل كتـ ب ي
عــدت بعــد انتهــاء الـ ّـدوام المـ ي ّ
ت
ـ� التحقــت بهــا ،فتق ّبــل ب يأ� ذلــك قبــوال ً حســناً.
المدرســة الـ ي
املنهاج ال ّد
رايس:
ّ
أ
أئمــة للمســاجد،
كان هــدف وزارة الوقــاف مــن تأســيس هكــذا مدرســة ،هــو إيجــاد ّ
ـ� إىل حـ ّـد مــا ،حـ ت ّـى لــو بتعليمهــم المرحلــة الثّانويــة؛ ليكونــوا بديلـ ي ن
مؤهّ لـ ي ن
ـ� أل ّئمــة المســاجد

أ
ش
متوســط ف ي�
ـي ّ
مــن ّ
خريجــي الكتاتيــب ،وصاحــب تخريــج الفــوج ال ّول منهــا ،تأســيس معهــد �عـ ّ
الدراســة فيــه لمـ ّـدة سـ ي ن
ـول إىل ك ّل ّيــة جامع ّيــة ،ألحقــت بالجامعــة
عمــانّ ،
ّ
ـنت� ،ومــا لبــث أن تحـ ّ
الردنيــة ف� عمــان .ولتشــجيع الطــاب عــى االلتحــاق بالمدرســة ،كانــت أ
أ
الوقــاف تــرف لـ ّ
ـكل
ّ ي ّ

طالــب أربعــة دنانـ يـر شــهريّا.
أ
ت
تأسســت مــن أجلهــا المدرســة ،فقــد ط ّبقــوا عليهــا المنهــاج
ـ� ّ
ولتحقيــق الهــداف الـ ي
أ
ال�كـ ي ز
ـر
المعمــول بــه ف ي� المــدارس ش ّ
ال�ع ّيــة لجامعــة الزهــر ف ي� القاهــرة .وهــذا المنهــاج يعتمــد ت ّ
ال�ع ّيــة واللغــة العرب ّيــة ،فكانــت هنــاك مقــررات ش�ع ّيــة ،مثــل ":حفــظ
عــى الموضوعــات ش ّ
والرشــاد ،وأصــول الفقــه ،حســب
أجــزاء مــن القــرآن غيبــاً ،وترتيلــه وتجويــده ،والوعــظ إ
ف
و� اللغــة العرب ّيــة
مذهــب إ
المــام ب يأ� حنيفــة ،ورســالة ال ّتوحيــد ،وعلــم المنطــق ،ي
وغ�هــا ،ي
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أ
للسـ ي ن
كان المقـ ّـرر كتــاب ال ّنحــو " ش�ح شــذور ّ
ـنت�
للســنة الوىل ،و"ألف ّيــة بــن مالــك" ّ
الذهــب" ّ
الثّانيــة والثّالثــة ،إضافــة إىل كتــاب "المطالعــة وال ّنصــوص" المعتمــد ف ي� المــدارس الحكوم ّيــة".
أي تعليــم للمــوا ّد العلم ّيــة ،ال مــن
كمــا كانــت هنــاك ّ
حصــة لل ّتعبـ يـر ،لكــن لــم يكــن هنــاك ّ
قريــب ،وال مــن بعيــد ،وكذلــك لــم يكــن هنــاك تعليــم للغــة أ
يز
ممــا حــرم
الجنب ّيــة
"االنجل�يّــة"ّ ،
ـمي،
الطّــاب مــن الحصــول عــى الثّانويّــة
ّ
العامــة "ال ّتوجيهــي" حســب نظــام ال ّتعليــم ّ
الرسـ ّ

ت
ـ� تؤهّ لهــم لاللتحــاق
واكتفــت المدرســة بــأن يحصــل خريجوهــا عــى "الثّانويّــة ش ّ
ال�ع ّيــة" الـ ّ ي
الداب ،لدراســة اللغــة العربيــة وآدابهــا ف� جامعــة أ
ال�يعــة ،أو بك ّليــات آ
الزهــر ،أو أن
بك ّل ّيــة ش ّ
ّ
ّ
ي
ال�ع ّيــة ،ويعمــل إمــام مســجد.
الخريــج بالثّانويّــة ش ّ
يكتفــي الطالــب ّ
أ
هم ّيــة "ال ّتوجيهــي" ف ي� حيــاة الطّالــب ،ولتأهيلــه لدخــول الجامعــة ،ودراســة مــا
ول ّ

ال ي ز
نجل�يّــة
يريــد ،فقــد انتبــه القائمــون عــى المدرســة لذلــك ،فأضافــوا إىل المنهــاج اللغــة إ
أ
أ
أي الفــوج
راس 1965 - 1964مّ ،
الســنة الوىل "ال ّول الثّانـ ّ
لطــاب ّ
ـوي" اعتبــاراً مــن العــام الـ ّـد ي ّ
ف
للسـ ي ن
ـنت� الالحقتـ ي ن
السـ ي ن
ـنت� الثّانيــة والثّالثــة
ـ� ،كمــا قـ ّـرروا ّ
الــذي كنــت أنــا فيــه ،لندرســه أيضـاً ي� ّ
أ
ف
الســنة الثّالثة،
و� ّ
ـي المعتمــد ،ي
د� ،حســب المنهــاج الحكومـ ّ
المــواد العلم ّيــة المقـ ّـررة للفــرع ال ب ي ّ
ـر� ،والقض ّيــة الفلســطين ّية ،والجغرافيــا والفلســفة.
أضافــوا مــوا ّد :ال ّتاريــخ العـ ب ي ّ
ـوة الفتــة ف ي� اللغــة العرب ّيــة،
والحـ ّ
ـق يقــال ،بـ ّ
ـأن خريجــي هــذه المدرســة اكتســبوا قـ ّ
الديــن .فكتــاب ال ّنحــو عــى ســبيل المثــال :ش
"�ح شــذور ّ
الذهــب"،
إضافــة إىل ال ّتف ّقــه بأمــور ّ
ف
الديــن أَبُــو ُم َح َّمــد ،عبــد اللــه
ـوي ،جمــال ّ
الــذي درســته ي� تلــك المدرســة ،لمؤ ّلفــه العالــم اللغـ ّ
أ
ـار ّي ،كان مقـ ّـرراً
ابــن الشَّ ـ ْيخ جمــال ّ
الديــن ،يُ ُ
وســف بــن أَ ْحمــد بــن عبــد اللــه بــن ِهشَ ــام ْالن َْصـ ِ
ف
ف
ت
ـ� درســت فيهــا.
لطلبــة اللغــة العرب ّيــة ي� ّ
الســنة الثّالثــة ي� جامعــة بـ يـروت العرب ّيــة ،الـ ي
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ز
ـامي"،
ـي إ
السـ ّ
ولتميـ يـر المدرســة عــن بق ّيــة المــدارس فقــد أســموها" المعهــد العلمـ ّ
ـ� ف ي� حــرب حزي ـران  ،1967جــرى تغيـ يـر اســم
وبعــد وقــوع القــدس تحــت االحتــال إ
الرسائيـ ي ّ
المدرســة إىل ثانويــة أ
ال�ع ّيــة ،كمــا جــرى تأســيس مدرســة أخــرى للبنــات ،وافتتحــت
القــى ش ّ
ّ
ين
تغيــرات عــى
وجنــ� .كمــا جــرت
فــروع أخــرى للمدرســة ف ي� مناطــق أخــرى ،مثــل نابلــس
ي
الحكومــي.
المنهــاج ،الــذي أصبــح مطابقــاً للمنهــاج
ّ
ولــم يكــن اختيــار مقـ ّـر المدرســة عشــوائ ّيا ،بــل كان مدروس ـاً بعنايــة ،فقــد كان مقـ ّـراً
وممــا جــاء ف ي� الموســوعة الفلســطين ّية:
للمدرســة ال ّتنكزيّــة قبــل ثمانيــة قــرونّ ،
"تقــع المدرســة التنكزيّــة ف ي� مدينــة القــدس ،عنــد بــاب السلســلة .وقــد أتـ ّـم بناءهــا
أ
ـأ� ســعيد ،نائــب
ـ� النــارصي ،الملقــب بـ ب ي
ســنة 729هـــ1328/م المـ يـر تنكــز بــن عبــد اللــه المالـ ي
المماليــك عــى بــاد الشــام.
وقــد مـ ّـرت عــى هــذه المدرســة عهــود عـ ّـدة .فقبــل أن تكــون مدرســة كانــت خانقــاه
للصوفيــة ،ثــم داراً للحديــث ،فــداراً أ
لليتــام .ولــم تصبــح مدرســة مشــهورة إال ف ي� عهــد
ّ ّ
المماليــك ،عندمــا أنهــى بناءهــا أ
المـ يـر تنكــز ،فأصبحــت تعــرف باســمه .ثــم اتّخذهــا داراً لســكن
ف
ن
ـا� ،فاتّخذهــا
القضــاة وال ّنــواب ي� ش�ع ّيــة ،وبقيــت كذلــك حـ ت ّـى أوائــل عهــد االحتــال ب
ال�يطـ ي ّ
الســامي.
مدرســة لتعليــم الفقــه إ
ف
ف
و� داخلهــا .فعــى البــاب
ـمال ،ي
ي� هــذه المدرســة كتابــات منقوشــة فــوق البــاب الشّ ـ ي ّ
ـمال الكلمــات ال ّتاليــة" :بســم اللــه الرحمــن الرحيــم ،أنشــأ هــذا المــكان المبــارك ،راجي ـاً
الشّ ـ ي
ـارصي ،عفــا اللــه عنــه وأثابــه،
ـ� ال ّنـ
ّ
ثــواب اللــه وعفــوه ،المقـ ّـر الكريــم ّ
الســيفي ،تنكــز المالـ ي ّ
وذلــك ف� شــهور ســنة تســع ش
وع�يــن وســبعمائة".
ي
ّأمــا ال ّنقــش الموجــود ف ي� داخلهــا ،فيقــول ":البيــت الح ـرام ّأول مســجد وضــع عــى
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أ
الس ـنن والفــرض ،وجعــل هــذا المســجد جــار
وجــه الرض ،واختــار لعبادتــه مواطــن إ
القامــة ّ
المســجد أ
القــى ،ونعــم الجــار الطّاهــر ،وأجــرى لب ّنائيــه جزيــل الثّنــاء والثّــواب الوافــر،
لقولــه تعــاىل{ :إنَّمــا يعمــر مســاجد ال َّلــه مــن آمــن بال َّلــه وا ْليــوم ْ آ
ال ِخ ِر}(التوبــة .)18 :اختــار
ِ َ َْ ُ ُ َ َ ِ َ
ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ َ ِْ
ض
بالســعد والبــذل طولــه" .وهــذا ال ّنقــش يـ ّ
ـدل
ر� فعلــه وقولــه ،وأطــال ّ
لعمــارة بيوتــه مــن ي
بوضــوح عــى أنّــه كان ف ي� هــذه المدرســة مســجد.
الكثــر مــن كبــار العلمــاء المقدســ ّي ي ن� ،الذيــن درســوا ف ي� هــذه
وتذكــر المراجــع
ي
ف
بحمــام العـ ي ن
ـ�،
الحمــام المعــروف ّ
المدرســة.كما كان لهــا ي� القــدس أوقــاف ،منهــا "نصــف ّ
ـ� ،وقــف عــى المدرســة التنكزيــة ،والنصــف آ
والكائــن بســوق بــاب القطانـ ي ن
الخــر وقــف عــى
ّ
الصخــرة”.
ّ
ف
ائيل باالستيالء عىل البناء.
و� سنة 1969م ،قامت سلطات االحتالل إ
ي
الرس ي ّ
و"ضمــن إجراءاتــه ف ي� تغيـ يـر معالــم القــدس ،وتهويدهــا بتحويــل مصــى المدرســة
أ
الغر� للمســجد
ال ّتنكزيــة  -الواقــع ضمــن حــدود المســجد القــى ،والمشــمولة ضمــن الجــدار ب ي
أ
القــى – إىل كنيــس يهــودي".
أ
ال�عيــة إىل الــرواق الشّ ــمال للمســجد أ
القــى،
وانتقلــت مدرســة ثانويــة القــى ش ّ ّ
ّ
ي
قريبــاً مــن بــاب أ
الســباط.
الج ّبة والعاممة:
ف
تجــر ّ
طلبهــا عــى ارتــداء الج ّبــة ،ووضــع
والالفــت ي� هــذه المدرســة أنّهــا كانــت ب
ـ� لــم يكــن ذلــك مط ّبق ـاً عــى المد ّرسـ ي ن
العمامــة ،ف� حـ ي ن
ممــا كان يتس ـ ّبب بإح ـراج لبعــض
ـ�ّ .
ي
الطّلبــة ،فال ّنــاس لــم يعتــادوا رؤيــة "شــيوخ فتيــان -لــم يلتحــوا بعــد -بالج ّبــة والعمامــة .لــذا
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فقــد لجــأ البعــض -وأنــا منهــم -إىل وضــع ج ّبتــه وعمامتــه ف ي� مــكان قريــب خــارج المدرســة،
يرتديهمــا عندمــا يذهــب إىل المدرســة ،ويودعهمــا عندمــا يغادرهــا .وقــد ك ّنــا نضــع الج ّبــة
والعمامــة ف ي� مطعــم "أبــو ّ
الذيــب" القريــب.
ـن الطّــاب جميعهــم تقريبـاً اكتســبوا لقب "شــيخ" ،بســبب ارتــداء الج ّبــة والعمامة،
لكـ ّ
وأنــا منهــم طبعــاً.
معلّمو املدرسة:
خريجــي الجامعــات ،ومنهــم:
كانــت الهيئــة ال ّتدريسـ ّية مؤ ّلفــة مــن نخبــة مؤهّ ّلــة مــن ّ
مديــر المدرســة ،المرحــوم عبدالقــادر قـ ّـدورة ،وهــو مــن أصــول جزائريّــة  -كمــا ذكرنــا ســابقا،-
وهــو خريــج جامعــة أ
الزهــر ،وبعــد حــرب حزي ـران  ،1967ووقــوع المدينــة تحــت االحتــال
ّ
ف
الســعوديّة.
إ
ائيــ� ،عمــل ّ
موجهــا تربويّــا ي� ّ
الرس ي ّ
أ
خريــج لغــة عرب ّية مــن جامعة
 مع ّلــم اللغــة العرب ّيــة ،الســتاذ عكرمــة ســعيد صـ بـريّ ،بغــداد ،الــذي شــغل بعــد حــرب عــام  ،1967منصــب مديــر المدرســة ،وبعدهــا مديـراً لدائــرة
ال�يعــة ،حـ ت ّـى حصــل عــى
الوعــظ واالرشــاد ف ي� أوقــاف القــدس ،وأكمــل دراســته الجامع ّيــة ف ي� ش ّ
أ
الســام ّية
"الدكتــوراة" ،وهــو أحــد خطبــاء المســجد القــى المبــارك ،ورئيــس الهيئــة إ
شــهادة ّ
ف
ت
والديــار
ـ� القــدس ّ
العليــا ي� القــدس .وبعــد قيــام ّ
الســلطة الفلســطين ّية شــغل منصــب مفـ ي
الفلســطين ّية مــا بـ ي ن
ـ� .2006 - 1994

نجل�يــة ،أ
الســتاذ المرحــوم ،ماجــد رسحــان -مــن حلحول -ويحمل ليســانس
 مع ّلــم اللغــة إال ي ز ّ
أ
ف
لغــة ي ز
انجل� ّ
العــر�،
مقــدم برامــج ف ي� القســم
يــة ،نــزح ي� حــرب حزيــران إىل ال ّ
ردن ،وعمــل ّ
بيّ
ف
ت
الرشــيديّة الثّانويّــة ،لــم
بهيئــة إ
الذاعــة ب
ال�يطان ّيــة ،حـ ّـى وفاتــه .كان يع ّلــم أيضـاً ي� المدرســة ّ
يكــن متديّنــا ،وكان يحمــل فكـراً قوم ّيـاً ،ومحبوبـاً مــن الطّــاب.
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 مع ّلــم الفقــه ،أالســتاذ المرحــوم ،ياسـ ي ن
ـ� أحمــد إبراهيــم درادكــة ،مــن إحــدى قــرى مدينــة
أ
ف
ال�يعــة مــن جامعــة دمشــق ،واصــل
ردن ،ويحمــل شــهادة ليســانس ف ي� ش ّ
اربــد ،ي� شــمال ال ّ
"الدكتــوراة" ،وشــغل
تعليمــه
ـي بعــد حــرب حزي ـران أيض ـاً ،حـ ت ّـى حصــل عــى شــهادة ّ
ّ
الجامعـ ّ
أ
ف
ف
عمــان.
منصــب عميــد ك ّل ّيــة ش ّ
ال�يعــة ي� الجامعــة الردنّ ّيــة ي� ّ
أ
ـت� ف ي� أصــول
 الســتاذ المرحــوم ،شــحادة ذيــب حمــدان مــن قباطيــة ،حاصــل عــى ماجسـ يالفقــه مــن جامعــة أ
الزهــر ،وكان –رحمــه اللــه -كفيف ـاً ،ويتمـ ي ّ ز
ـر بــذكاء خــارق.
طالب املعهد:
كان الطّــاب خليطــا مــن أماكــن مختلفــة ،وأغلب ّيتهــم كانــوا مــن قــرى رام اللــه ،ومــن
ـرف ،أو
قــرى محافظــة اربــد ف ي� شــمال ّ
ال�ق ّيــة .كانــوا يســتأجرون بيوت ـاً ف ي� حــارة الـ ش ّ
الض ّفــة ش ّ
ســلوان ،عــى مقربــة مــن بــاب المغاربــة ،ويعــودون إىل بيــوت ذويهــم ،عــر ّكل يــوم خميــس؛
المــدرس صبــاح ّكل ســبت.
للــدوام
ليعــودوا ّ
يّ

محمــد حسـ ي ن
ـ� ،خطيــب المســجد
تخرجــوا مــن هــذه المدرســة ،ســماحة الشّ ــيخ ّ
ّ
وممــن ّ

أ
ت
والديــار الفلســطين ّية ،منــذ العــام  2006وحـ ت ّـى
ـ� العــام للقــدس ّ
القــى المبــارك ،والمفـ ي
يومنــا هــذا.
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إىل وطني ومن وطني نشيد
أ .زهدي حنتويل
موظف إداري
مكتب نائب املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

ن
إىل وطــ ي
ســاماً

ن
ومــن وطــ ي

أيهــا

ّ
المعــى

ســاماً

بقلــ�
العظمــى
بي

ن
وعيــ ي

بانتظــام
ٍ

إليــكَ

الوطــن
ُ

نقشــت حروفــكَ
ُ

ش
تــؤ�
ّ ُ

كبوصلــة
ٍ

نشــيد

القصيــد
القلــم
بمــا أوحــى إىل
ُ
ِ

فلســط�
ي نُ

ُ
البدايــة

فلســط�
ي نُ

الحضــار ُة

ف ي�

فلســط�
ي نُ

الهويّ ُ
ــة

ف ي�

ّ
أطــل

أيهــا

تحيــد
عــن حــدودك ال
ُ
ْ
ن
بتبيــا�
ي

ول
ي

شــهو ُد

مــن

زمــان
ٍ

الوجــود لهــا وجــو ُد
ومــن زمــن
ِ

مــكان
ٍ

نحــت الصخــو َر بهــا الجــدو ُد
وقــد
َ

كتــاب
ٍ

نواظرنــا

الكر ُ
امــة

تســطّر ُه

الحكايــة قــد ولدنــا
ومــن أصــل
ِ
عــى

المجــد
ُ

المجيــد
ُ

وال

اب
غــر ٌ

يخفــى

يقــر ُر
ّ

أرض
حــد
جديــد
مــن
ويرســم
َّ
ُ
ْ
ٍ
ٍ

وتنكرنــا
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عــى

ً
صفقــة
تــه
بخطّ ِ

والصمــو ُد
أ
ال ِّم

الوليــد
ُ

فيهــا

وعــو ُد
الحــدو ُد

أ�د ب� ي� تا�

إىل وطني ومن وطني نشيد

ويســلب
ُ

حقّنــا

جــوراً

وظلمــاً

وليــس

لســؤله
ِ

أمــا علــم الظــام بمــا قرأنــا

مــن

ض
المــا�
ي

َ
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ٌ
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إىل
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ٍ
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ُ
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ُ

أ
تفــى
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ُ
ِ
ِ
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ْ
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ِ
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83

ٌ
جبــال
جناحــه
ِ

اللــهَ

ُ
يفعــل

مــا

يريــد
ُ

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  151رجب  /شعبان  1441هـ آذار /نيسان  2020م

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

أ
ف
ت
الــ� فيهــا مــن الحكــم
تواصــا ً مــع مــا بدأتــه ي� حلقــات ســابقة عــن المثــال ،ي
والعــر مــا فيهــا ،ســأقف عنــد بعــض آيــات ورد فيهــا �ض ب المثــل ،وذلــك عــى النحــو آ
ال ت ي�:
ب
م الخياط:
ُ
الجمل يف س ِّ

السـ َـماء َوال َ
اسـ َتكْ ب َ ُ�واْ َع ْن َهــا ال َ تُ َف َّتـ ُ
قــال تعــاىل{ِ :إ َّن ا َّل ِذيـ َ
ـح َل ُهـ ْـم أَبْـ َ
ـو ُ
اب َّ
ـن ك ََّذبُــواْ ِبآيَا ِت َنــا َو ْ
ــى يلــج ا ْلجم ُ ف
�} أ
ــون ا ْل َج َّن َ
(العــراف)40 :
يَ ْدخُ ُل َ
ــزي ا ْل ُم ْج ِرِم ي ن َ
ــل ِ ي� َس ِّ
ــة َح ت َّ َ ِ َ َ َ
ــم ا ْل ِخ َي ِ
ــاط َوك ََذ ِلــكَ ن َْج ِ
ف
ـتك�وا عنهــا ال تفتــح
ـ� ،قولــه تعــاىل{ :إن الذيــن كذبــوا بآياتنــا واسـ ب
جــاء ي� تفسـ يـر القرطـ ب ي
لهــم أبــواب الســماء} أي ألرواحهــم ،وقيــل :المعـىن ال تفتــح لهــم أبــواب الجنــة ،ألن الجنــة ف ي�
الســماء .ودل عــى ذلــك قولــه{ :وال يدخلــون الجنــة حـ تـى يلــج الجمــل ف ي� ســم الخيــاط} والجمل
البــل ،قــال الفـراء :الجمــل زوج الناقــة ،وكــذا قــال
ال يلــج ،فــا يدخلونهــا البتــة .والجمــل مــن إ
عبــد اللــه بــن مســعود ،لمــا ســئل عــن الجمــل ،فقــال :هــو زوج الناقــة ،كأنــه اســتجهل مــن
ســأله عمــا يعرفــه النــاس جميعـاً ،والجمــع جمــال ،وأجمــال وجمــاالت وجمائــل ،وإنمــا يســمى
و� قـراءة عبــد اللــه ":حـ تـى يلــج الجمــل أ
ف
الصفــر ف ي� ســم الخيــاط".
جمـا ً إذا أربــع ،ي
الج َّمــل" بضــم الجيــم ،وفتــح الميــم وتشــديدها ،وهــو حبــل
وقــرأ ابــن عبــاس" ُ
الســفينة ،الــذي يقــال لــه :القلــس ،وهــو حبــال مجموعــة ،جمــع جملــة ،قالــه أحمــد بــن يحـ يـى
(*)
ثعلــب ،وقيــل :الحبــل الغليــظ مــن القنــب ،وقيــل :الحبــل الــذي يصعــد بــه ف ي� النخــل.
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مرضب األمثال

وي ـرض ب هــذا المثــل عندمــا يكــون المــرء عــى يقـ ي ن
ـ� مــن عــدم حــدوث مــا يبتغيــه
ويريــده ،وإنــه مــن المحــال تحقيقــه.
صاحب الحوت:
وم * َل ْوال أَ ْن
وت ِإ ْذ نَا َدى َوهُ َو َم ْكظُ ٌ
َصاح ِب ا ْل ُح ِ
اص ِب ْ� ِل ُحك ِْم َربِّــكَ َوال تَك ُْن ك ِ
قــال تعــاىلَ { :ف ْ
�} (القلم)50 - 48 :
ـن َربِّ ِه َل ُن ِب َذ ِبا ْل َعر ِاء َوهُ َو َم ْذ ُم ٌ
الصا ِل ِح ي ن َ
وم * َف ْ
تَدا َر َكــهُ ِن ْع َمـ ٌـة ِمـ ْ
اج َتبا ُه َربُّهُ َف َج َع َلــهُ ِم َن َّ
يقــول تعــاىل :فاصـ بـر يــا محمــد عــى أذى قومــك لــك وتكذيبهــم ،فــإن اللــه ســيحكم لــك
آ
أ
ف
ن
يع�:
عليهــم ،ويجعــل العاقبــة لــك ،ولتباعــك ،ي� الدنيــا والخــرة ،وال تكــن كصاحب الحــوت ،ي
ذا النــون ،وهــو يونــس بــن مـ تـى ،عليــه الســام ،حـ ي ن
ـ� ذهــب مغاضبـاً عــى قومــه ،فــكان مــن
أمــره مــا كان مــن ركوبــه ف� البحــر ،والتقــام الحــوت لــه ،ش
و�ود الحــوت بــه ف ي� البحــار ،وظلمــات
ي
ـ� القديــر ،الــذي ال يــرد مــا أنفــذه مــن
غم ـرات اليــم ،وســماعه تســبيح البحــر بمــا فيــه ،للعـ ي
ف
ــ�}
ــن الظَّا ِل ِم ي ن َ
ْــت ُســ ْب َحانَكَ ِإ ن ي ِّ� ُك ْن ُ
التقديــر ،فحينئــذ نــادى ي� الظلمــات{ :أَ ْن َل ِإ َلــهَ ِإ َّل أَن َ
ــت ِم َ
أ
(النبيــاء ،)87 :وقــال هاهنــا :إذ نــادى وهــو مكظــوم ،قــال ابــن عبــاس ومجاهــد والســدي :وهــو
ن
ـا� وأبــو مالــك :مكــروب(*) ،ولهــذا قــال تعــاىل :فاجتبــاه ربــه
مغمــوم ،وقــال عطــاء الخراسـ ي
فجعلــه مــن الصالحـ ي ن
ـ�.
1

فاللــه جعــل مــن صاحــب الحــوت مثـا ً للعظــة واالعتبــار ،ممــا كان منــه ،وممــا حصــل
لــه ،وممــا آل إليــه أمــره بفضــل ربــه .

وبعــد؛ فهــذان مثــان ذكرهمــا اللــه ف� كتابــه العزيــز ،سـ ي ن
ـ� العظيــم،
ي
ـائل� اللــه العـ ي َّ

أن يُصلــح قلوبنــا وأعمالنــا ،وأن يُب ِّيــض وجوهنــا يــوم نلقــاه ،ونســأله رضــاه والجنــة ،ونعــوذ
ين
العالمــ� ،والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد،
رب
بــه مــن ســخطه والنــار ،والحمــد للــه ِّ

ين
أجمعــ� .
وعــى آلــه ،وصحبــه
كث�.218 /8 :
تفس� ابن ي
* ي
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اقرأ وتذكر

إعداد :إميان خليل تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع  /دار اإلفتاء الفلسطينية

مواعظ

إذا كـ ث ُـرت عليــك الفـ ت ن
ـت ِب ِه ُفــؤَا َدكَ }
ـ� ،فتذكــر أن القـرآن يثبــت عــى الحــق{ :ك ََذ ِلــكَ ِل ُن َث ِّبـ َ
(الفرقــان)32 :

طمأنينــة القلــب أعظــم مــن ســعادته؛ ألن الســعادة وقتيــة ،والطمأنينــة دائمــة ،حـ تـى
ــه
مــع المصيبــة ،ومــن أعظــم أســبابها ذكــر اللــه{ :ك ََذ ِلــكَ ِل ُن َث ِّب َ
ــت ِب ِ

ُفؤَا َدكَ }(الفرقــان)32 :

ين
والبن� .وأجمله:
الرزق يتعدى حدود...المال

سكينة الروح ،ونور العقل ،وصحة الجسد ،وصفاء القلب ،وسالمة الفكر ..
ومن أجمله :دعوة أم ،ورضا أب ،واهتمام صديق ،ودعوة محب ف ي� الله.
خواطر يف سورة يوسف

الحاســدون ألقــوه ف ي� الجــب ..و" الســمارسة" باعــوه بثمــن بخــس ..و "العاشــقون"

ألقــوه ف ي� الســجن ..و" العقــاء " جعلــوه وزيــر ماليــة ..و"أصحــاب المصالــح" خططــوا لــه
وعليــه ..و"المحتاجــون" رفعــوه عــى العــرش..
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فــا *القــر* عالمة الحب ..وال *الســجن* عالمة الكره ..وال *الملــك* عالمة الرضا ..إنما
أ
اللهية..
المــر كلــه
لله{:وك ََذ ِلكَ يَ ْج َت ِبيكَ َربُّكَ }(يوســف )6 :فطريق االجتباء والوالية محفــوف بالعناية إ
َ
أراد إخوة يوسف أن يقتلوه!!  ..فلم يَ ُمت!!
السيارة َل ُي ْم َحى أَث َ ُره!!  ..فارتفع شأنه!!
ثم أرادوا أن يلتقطه بعض ّ
يع ليكون مملوكاً!!  ..فأصبح ملكاً!!.
ثم ِب َ
ثم أَرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه!!  ..فازدادت!!!
تداب� ش
الب�  ..فإرادة الله فوق كل إرادة.
فال تقلق من ي
ـوك َِّل
قــال تعــاىلُ { :قـ ْـل َلـ ْ
ـو َم ْو َلنَــا َو َعـ َـى ال َّلـ ِـه َف ْل َي َتـ َ
ـب ال َّلــهُ َل َنــا هُ ـ َ
ـن يُ ِصي َب َنــا ِإ َّل َمــا َك َتـ َ
ون } (التوبــة)51 :
ا ْل ُمؤْ ِم ُن َ

قصة معربة

رســام عجــوز ف ي� قريــة صغـ يـرة ،وكان يرســم لوحــات غايــة ف ي� الجمــال ،ويبيعهــا
عــاش ّ

بســعر جيــد ..ف� يــوم مــن أ
اليــام أتــاه فقـ يـر مــن أهــل القريــة ،وقــال له:أنــت تكســب مـ ً
ـال
ّ
ي

ـرا مــن أعمالــك ،لمــاذا ال تســاعد الفق ـراء ف ي� القريــة؟! انظــر لج ـزار القريــة ،ال يملــك مـ ً
ـال
كثـ ي ً
المجانيــة عــى الفق ـراء -..لــم يــر ّد عليــه
ـرا ،ومــع ذلــك يــوزّع كل يــوم ً
قطعــا مــن اللحــم ّ
كثـ ي ً
ف
ـأن
الرســام ،وأشــاع ي� القريــة ،بـ ّ
الرســام ،وابتســم بهــدوء ،خــرج الفقـ يـر م�نز ً
عجــا مــن عنــد ّ
الرســام العجــوز،
الرســام ثــري ،لك ّنــه بخيــل ،فنقــم عليــه أهــل القريــة ..بعــد مـ ّـدة مــرض ّ
اهتمامــا ،ومــات وحيـ ًـدا...
ولــم يعــره أحــد مــن أبنــاء القريــة
ً

أ
لحمــا
مــرت اليّــام ،والحــظ أهــل القريــة ّ
بــأن الجــزار لــم يعــد يرســل للفقــراء ً
ّ

الرســام العجــوز كان يعطيـن ي كل شــهر مبلغـاً
مجان ًيــا ...وعندمــا ســألوه عــن الســبب ،قال:بـ ّ
ّ
ـأن ّ
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أ
لحمــا للفقــراء ،ومــات ،فتو ّقــف ذلــك بموتــه...
مــن المــال ،لرســل ً
يسء بعض الناس بك الظن ،وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام،
قد ي

ولن ينفعك هؤالء ،ولن ضي�ك أولئك ،المهم حقيقتك ،وما يعلمه الله عنك.
ال تحكــم عــى أحــد مــن ظاهــر مــا تـراه منــه ،فقــد تكــون ف ي� حياتــه أمــور أخــرى ،لــو

لتغــر حكمــك عليــه.
علمتهــا
ي
ثالثة أعامل ال تدخل املوازين يوم القيامة لعظمتها:
ـر ُه َع َل ال َّل ِه}(الشــورى)40 :
 .1العفــو عــن الناس...لم يحــدد أجره ،قال تعاىلَ { :ف َمـ ْ
ـن َعفَا َوأَ ْص َل َح َفأَ ْجـ ُ

ف

ـاب}(الزمر)10 :
الص ِابـ ُـر َ
 .2الصـ بـر ...لــم يحــدد أجــره ،قــال تعــاىل{ِ :إن ََّما يُـ َ
ـو َّ� َّ
ون أَ ْج َرهُ ْم ِبغَ ـ ي ْ ِ
ـر ِح َسـ ٍ

ـو َمَ ،ف ِإنَّــهُ ِ يل َوأَنَــا
الصـ ْ
 .3الصيــام لــم يحــدد أجــره ،قــال تعــاىل( :ك ُُّل َع َمـ ِـل ابْـ ِـن آ َد َم َلــهُ ِإ َّل َّ
أَ ْجـ ِـزي ِبـ ِـه)(*).
1

وينادي مناد يوم البعث ...أين الذين أجرهم عىل الله؟
فيقبل الصابرون ،والصائمون ،والعافون عن الناس.
ِحكَّم تستحق التأمل!!

مثلمــا تـ تـرك بعــض أ
الطعمــة تـ بـرد قليـاً ،ليســهل عليك أكلهــا ،اتــرك بعــض (الخالفات)
تهــدأ قليــاً ،لـــيسهل عليــك حلهــا...
الشــياء الجميلــة ف� داخلنــا ،وليســت ف� أ
أ
الحــداث ...فعندمــا نمتلــك عينــاً جميلــة،
ِي
ي

فنحــن نــرى كل ش�ء جميــاً ،وعندمــا نمتلــك نفســاً راضيــة ،ن
ســر ض� ،ولــو بالقليــل...
ي
ف
الم ْس ِك.
اب َما يُ ْذك َُر ِ ي� ِ
* صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،بَ ُ
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الثــر ،ومــكارم أ
العالقــات ال تُقــاس بطــول العـ شـرة ،إنمــا تُقــاس بجميــل أ
الخــاق...
فكــم مــن معرفــة قصـ يـرة المــدى ،لكنهــا بجمالهــا وهدوئهــا أعمــق وأنقــى مــن أطــول معرفــة...
ال�بيــة ،احـ تـرم ت
االحـ تـرام ال يــدل عــى الحــب ،إنمــا يــدل عىل حســن ت
ح� لو لــم تحب.
ِ
أناقــة اللســان هــي ترجمــة ألناقــة الــروح ،عنــد الحــوار ال ترفــع صوتــك ،بــل ارفــع

مســتوى كلماتــك ،واذكــر :أن أنكــر أ
الحمــر.
الصــوات صــوت
ي
	ال تك�ث من الشكوى فيأتيك الهم ،لكن أك�ث من حمد الله ،تأتيك السعادة
حـ ي ن
ـ� تختفــي مــن حياتــك أمــور ،تظــن أنهــا ســبب ســعادتك ،لكــن مقصــود أن اللــه

رصفهــا عنــك ،قبــل أن تكــون ســبباً ف ي� تعاســتك..

القلــوب الطيبــة كـــ "الذهــب" ،ال تصــدأ أبــداً ،حـ تـى لــو أنهكهــا التعــب ..مجرد مســحها

بكلمــة جميلــة ،يظهــر بريقهــا مــرة أخــرى!».
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تهنئة ومباركة
يتقدم سامحة الشيخ محمد حسني ،املفتي العام للقدس
والديار الفلسطينية ،ونائبه فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض
الله ،وأعضاء مجلس اإلفتاء األعىل ،وأصحاب الفضيلة املفتون،
وأرسة دار اإلفتاء الفلسطينية

من فضيلة الشيخ الدكتور يرسي عيدة
مساعد مفتي محافظة الخليل
بأجمل التهاين وأعز التربيكات ،لحصوله عىل درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع
مرتبة الرشف يف ( الفقه والسياسة الرشعية) وكانت رسالته بعنوان ( :الكرثة
وأثرها يف أحكام الفقه اإلسالمي  /فقه األرسة منوذجاً)  ،سائلني الله عز وجل أن
ينفعكم بعلمكم وأن ينفع بكم اإلسالم واملسلمني
حفظكم الله ورعاكم وعىل طريق الخري سدد خطاكم
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ت
ت
�
�
م
ع
ا ج� ا ي ا�
تعزية ومواساة

م ْر ِ
ــك َر ِ
ل َربِّ ِ
ة * ا ْر ِج ِ
ضيَّــ ً
اضيَــ ً
م ِئ َّنــ ُ
ة*
{ يَــا أَيَّتُ َ
ة َ
مطْ َ
ْــس الْ ُ
هــا ال َّنف ُ
عــي إِ َ ٰ
ِ
ِ
ُــي
دخ
ُــي
دخ
وا ْ
فَا ْ
ِ
ف ِع َبــا ِدي * َ

ج َّن ِتي}(الفجــر.)27:
َ

ينعــى ســاحة الشــيخ محمــد حســن ،املفتــي العــام للقــدس
والديــار الفلســطينية ،وأعضــاء مجلــس اإلفتــاء األعــى ،وأصحــاب
الفضيلــة املفتــون ،وأرسة دار اإلفتــاء الفلســطينية ،وهيئــة
تحريــر مجلــة اإلرساء ،فقيــد األمــة اإلســامية
املفكر اإلسالمي والعامل الجليل

املرحوم بإذن الله تعاىل
الدكتور محمد عامرة

عضو هيئة كبار العلامء ومجمع البحوث اإلسالمية باألزهر
الرشيف واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن،
واملجمع املليك لبحوث الحضارة اإلسالمية باألردن
الذي لبى نداء ربه بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والفكري التجديدي املعارص
يف خدمة اإلسالم وقضايا األمة ،وعىل رأسها القضية املركزية قضية فلسطني،
وخلَّف وراءه إرثاً موسوعيّاً وعلمياً وفكرياً ثرياً ينتظر أصحاب الهمم والعزائم أن

يكملوه ،سائلني الله تعاىل أن يجزيه عن األمة واإلسالم خري الجزاء ،وأن يتغمده
بواسع رحمته ،ويسكنه فسيح جناته مع النبيني والصديقني وحسن أولئك رفيقاً،
ويلهم أهله وذويه وزمالءه ومحبيه الصرب والسلوان ،إنه نعم املوىل ونعم
املجيب.

وك ٌُّل ِ
لِل ِ
مى
ما أ َ َ
ولَ ُ
ما أ َ ْ
عطَى َ
خ َذ َ
جلٍ ُ
ه َ
ه َ
س ًّ
م َ
ع ْندَهُ ِبأَ َ
وإِنَّا إِلَ ْي ِ
إِنَّا لِل ِ
ن
عو َ
ه َرا ِج ُ
ه َ
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
ودوائر اإلفتاء الفلسطينية يف محافظات الوطن

املفتي العام يتسلم وساماً تقديرياً من الرئاسة املرصية
خالل مشاركته يف مؤمتر لألزهر الرشيف

القاهــرة :تســلم ســماحة
ت
ن
ـ� العــام
الشــيخ محمــد حسـ يـ�  -المفـ ي
للقــدس والديــار الفلســطينية ،خطيــب
المســجد أ
القــى المبــارك -وســاماً
تقديري ـاً مــن رئيــس الــوزراء المــري،
ـول ،نيابــة عن
المهنــدس مصطفــى مدبـ ي

ـيس،
الرئيــس محمــد عبــد الفتــاح السـ ي

وذلــك تقدي ـراً لســماحته ،وتعبـ يـراً عــن احـ تـرام مكانتــه ،ومواقفــه ش
الم�فــة .جــاء ذلــك خــال
أ
ف
ف
الســامية» بدعــوة
مشــاركة ســماحته ي� فعاليــات مؤتمــر الزهــر« :التجديــد ي� الفكــر والعلــوم إ
الكــر د .أحمــد الطيــب ،شــيخ أ
أ
الزهــر ش
ال�يــف .وقــدم ســماحته بحثـاً إىل
مــن فضيلــة إ
المــام ب
المؤتمــر بعنــوان“ :المواطنــة رؤيــة ش�عيــة معــارصة” تنــاول فيــه معـىن المواطنــة ،ومفهومهــا،
ف� ضــوء القـرآن الكريــم ،والســنة النبويــة ش
ال�يفــة ،مبينـاً واجبــات المواطنــة ،حســب التصــور
ي
السالمي.
إ
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والتقــى

ن
ت
ش
�
ط
�
ا ا�

ســماحته

عــى هامــش المؤتمــر مفكريــن
وشــخصيات رســمية مــن المشـ ي ن
ـارك�

ف ي� أعمالــه ،وأطلعهــم عــى
ت
ـ� تقوم
الممارســات واالنتهــاكات الـ ي
ائيــ�
بهــا ســلطات االحتــال إ
الرس ي
ن
الفلســطي�
ضــد الشــعب
ي
ومقدســاته ،داعي ـاً إىل �ض ورة دعــم
الفلســطي� ف� المجــاالت جميعهــا ،وأشــاد ســماحته أ
ن
بالزهــر ش
ال�يــف ،وفضيلــة
الشــعب
ي ي
شــيخه وعلمائــه.
ومــن جانــب آخــر ،أكــد ســماحته عــى �ض ورة رص الصفــوف ،والوقــوف خلــف القيــادة
الفلســطينية ،وعــى رأســها ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس «أبــو مــازن» لمواجهــة صفقــة
الخــزي والعــار ،الـ تـ� وضعهــا االحتــال الرسائيــ� ،وتبنتهــا الدارة أ
المريكيــة العنرصيــة ،مبينـاً
إ
إ
ي
ي
أن الهــدف مــن هــذه الصفقــة هــو القضــاء عــى القضيــة الفلســطينية ،منبه ـاً إىل أن التاريــخ
ن
ـطي� وقيادتــه ،وهــو يواجــه
لــن يرحــم ،ولــن يســامح كل مــن تخــاذل عــن نــرة الشــعب الفلسـ ي
الغطرســة أ
ن
المريكيــة ،مشــدداً عــى أن الشــعب
الفلســطي� لــن يقبــل أي حــل ال يرتقــي إىل
ي
ـا� ،والفاعــل ف ي�
مســتوى مطالبــه ،مناشــداً دول العالــم الشــقيقة والصديقــة بالتحــرك إ
اليجـ ب ي

هــذا االتجــاه.

املفتي العام يسلم الرئيس السنغايل رسالة خطية
من أخيه الرئيس محمود عباس

ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية،
دكار :ســلم ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� ،المفـ ي
أ
ن
ـطي� ،محمــود
خطيــب المســجد القــى المبــارك ،رســالة خطيــة مــن ســيادة الرئيــس الفلسـ ي
ـاك ســال» ،وذلــك خــال اســتقبال ســيادته
ـنغال «مـ ي
عبــاس «أبــو مــازن» إىل ســيادة الرئيــس السـ ي
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لســماحته ف ي� القــر الجمهــوري ف ي� دكار ،كمــا قــدم ســماحته لســيادته مجســماً صدفياً للمســجد
أ
القــى المبــارك.

ن
ـ� الشـ ي ن
وقــد أشــاد الرئيــس ســال بالعالقــات الثنائيــة بـ ي ن
ـطي�،
ـعب� السـ ي
ـنغال والفلسـ ي
وبقيادتــه ،وعــى رأســها ســيادة أ
الخ الرئيــس محمــود عبــاس «أبــو مــازن» ،وأثــىن الرئيــس

الســنغال عــى هــذه الزيــارة ،مؤكــداً عــى ت ز
الــرام الســنغال بالوقــوف إىل جانــب إخوانهــم
ي
الفلســطيني� ،ت
ين
حــى ينالــوا حريتهــم.
ال�لمــان
ـال الســيد «مصطفــى نيــاس» رئيــس ب
ومــن جانــب آخــر؛ التقــى ســماحته معـ ي

الســنغال ،وقــدم لمعاليــه مجســماً
ي

صدفيـاً لصــورة مســجد قبــة الصخــرة
ش
الم�فــة ،وأشــاد ســماحته بعمــق
ن
ين
العالقــة ي ن
الفلســطي�
الشــعب�
بــ�
ي
والســنغال .
ي
والتقى ســماحته خــال زيارته
للعاصمــة الســنغالية دكار بالســفراء
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العــرب

المعتمديــن

لــدى

الســنغال،

وكذلــك

ن
ت
ش
�
ط
�
ا ا�

بالمــام
إ

الســنغال
المفكــر
ي
الشــيخ «محمــد ســعيد
بــا» وبخلفــاء الطــرق
الصوفيــة ف ي� العديــد
مــن المــدن الســنغالية،
وكذلــك بأســقف مدينــة
ف
الســامية اللبنانيــة ف ي� دكار ،وزار
دكار ي� كنيســة نوتــردام ،إضافــة إىل المرجعيــات الدينيــة إ
ت
ـ� كانــت بيت ـاً للعبيــد ،الذيــن كانــوا يحتجــزون فيهــا قبــل بيعهــم ،والتقــى
جزيــرة غوريــه ،الـ ي
ت
ن
النســان ألخيــه
ـ� اتســمت بظلــم إ
القائمـ يـ� عــى الجزيــرة ،ونــدد بتلــك الحقبــة الســوداء ،الـ ي
النســان ،وألقــى ســماحته أثنــاء وجــوده ف ي� دكار العديــد مــن الخطــب والــدروس ،منهــا درس
إ
ف ي� المســجد الكبـ يـر لــدكار ،وزار العديــد مــن المســاجد هنــاك ،والتقــى أبنــاء الجاليــات العربيــة
والســامية فيهــا ،كمــا شــارك ف ي� افتتــاح أعمــال المؤتمــر الجماهـ يـري الحاشــد ،الــذي عقــد ف ي�
إ
كـ بـرى مدرجــات جامعــة دكار ،للتضامــن مــع فلسـ ي ن
ـط� ،تحــت عنــوان« :القــدس أســاس الحــل»،
العــام ،والشــخصيات الرســمية والشــعبية ،وأطلعهــم
والتقــى كذلــك بالعديــد مــن وســائل إ
أ
ن
ت
ن
ـطي� ومقدســاته،
ـ� يعـ ي
عــى آخــر الحــداث والمســتجدات الـ ي
ـا� منهــا أبنــاء الشــعب الفلسـ ي
وأشــاد ســماحته بالعالقــة أ
ـ� الشـ ي ن
الخويــة بـ ي ن
ـعب� ،مؤكــداً عــى �ض ورة توطيــد هــذه العالقــة،
ن
ً
الفلســطي�
رئاســة وحكومــة وشــعباً عــى مــا يقومــون بــه لدعــم الشــعب
شــاكر ًا الســنغال
ي
ومقدســاته ،ورافــق ســماحته ف ي� هــذه الزيــارة الســيد مصطفــى أعــرج ،مديــر عــام مكتبــه،
ـف� دولــة فلسـ ي ن
ـط� لــدى الســنغال ،وطاقــم الســفارة.
ال�اغيــث ،سـ ي
ـف� صفــوت ب
وســعادة السـ ي
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املفتي العام يشارك يف مهرجان التضامن
مع الشعب الفلسطيني يف األردن

عمان :شــارك ســماحة الشــيخ محمد
ت
ين
حســ� –
أحمــد
المفــ� العــام للقــدس
ي
والديــار الفلســطينية /خطيــب المســجد
أ
القــى المبــارك ،ف ي� مهرجــان التضامــن
ن
مــع الشــعب
الفلســطي� الــذي عقــد ف ي�
ي
العاصمــة أ
الردنيــة عمــان ،وألقــى كلمــة

ـ� فيهــا أن فلسـ ي ن
بـ ي ن
ـط� نموذج حــي للعيش
ت
الســامي المســيحي ،وهــو
المشــرك إ
نمــوذج فريــد مــن نوعــه عــى أ
الرض ،لقوة

العالقــة بـ ي ن
ـ� .
ـ� أبنــاء الشــعب الواحــد ،الــذي يواجــه عــدواً مشـ تـركاً ،وهــو االحتــال إ
الرسائيـ ي
وتطــرق ســماحته إىل أوضــاع القــدس والمســجد أ
القــى المبــارك ،وانتهــاكات

ين
ـتوطن� اليوميــة لحرمتــه ،معرج ـاً عــى أهميــة الرعايــة والوصايــة الهاشــمية للمقدســات
المسـ
الفلســطينية ف� القــدس ،مشــيداً بالدعــم الــذي تقدمــه المملكــة أ
الردنيــة الهاشــمية ،ملــكاً
ي
ين
وحكومــة ًوشــعباً
لفلســط� بعامــة ،وللقــدس ومقدســاتها بخاصــة ،والتقــى ســماحته عــى

هامــش المهرجــان بالعديــد مــن الشــخصيات المشــاركة ،وأطلعهــم عــى آخــر االنتهــاكات
ن
ـطي� ومقدســاته ،مقدم ـاً الشــكر لــكل مــن يقــف إىل جانــب
إ
الرسائيليــة ضــد الشــعب الفلسـ ي
ن ف
ائيــ� .
الشــعب
الفلســطي� ي� محنتــه بمواجهــة االحتــال إ
الرس ي
ي
خالل لقائه عددا ً من السفراء العرب املعتمدين لدى دولة فلسطني
املفتي العام يشيد مبواقف الدول العربية واإلسالمية للتصدي
لصفقة العار

حســـن ،ت
ين
القدس :أشاد ســـماحة الشـــيخ محمد أحمد
المف� العام للقدس والديار
ي
الفلســـطينية  /خطيب المســـجد أ
القىص المبـــارك ،بالدعم الـــذي تقدمه الـــدول العربية
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والســـامية والعالمية ،عىل مستوى
إ

الحكومـــات ،أو الشـــعوب لدعـــم
ن
صمـــود الشـــعب
الفلســـطي� ف ي�
ي
المجاالت جميعهـــا ،جاء ذلك خالل
لقاء ســـماحته بعدد من الســـفراء
ين
فلســـط� ،وهم
العـــرب لدى دولة
ســـعادة الســـيد محمد الحمزاوي،

ســـف� المملكة المغربية ،وسعادة
ي
ســـف�
الســـف� عصام عاشـــور،
ي
ي

جمهورية مرص العربية ،وســـعادة
ســـف�
الســـف� محمد أبو وندي،
ي
ي
المملكـــة أ
الردنيـــة الهاشـــمية،
الســـف� الحبيـــب بـــن
وســـعادة
ي

ســـف� الجمهورية التونسية،
فرح،
ي
وأطلـــع ســـماحته الســـفراء عىل

الرسائيليـــة ضـــد
االعتـــداءات إ
ن
الشعب
الفلســـطي� ومقدساته،
ي
و� مقدمتهـــا المســـجد أ
ف
القىص
ي
المبـــارك ،حيـــث االعتقـــاالت
والمضايقات المتواصلة ،وسياسة
ين
العامل�
البعـــاد الممنهجة ضـــد
إ
ف ي� المســـجد ورواده ،كمـــا بحث
سماحته والسفراء ســـبل مواجهة
صفعـــة العـــر ،وخطرهـــا،
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وتداعياتها عىل القضية الفلســـطينية
ين
والمســـلم�
برمتهـــا ،حاثـــاًّ العرب
عـــى القيـــام بمســـؤولياتهم

الدينيـــة والوطنيـــة والتاريخيـــة
ن
تجـــاه الشـــعب
الفلســـطي�،
ي
وقضيتـــه العادلـــة ،للوصـــول إىل
نيل أمانيـــه ف ي� الحرية واالســـتقالل.
مـــن جانـــب آخـــر ،أكـــد

ن
الســـفراء عىل أن حكومات وشـــعوب دولهم تقف إىل جانب الشـــعب
الفلســـطي� ،ويبذلون
ي
مشـــرين إىل
الجهـــود الحثيثة عـــى مختلف المســـتويات لدعمه ،وبخاصـــة القدس وأهلها،
ي
ن
عمـــق الروابط التاريخية ي ن
والســـامية والشـــعب
الفلســـطي� ،ورافق
ب� الشـــعوب العربية إ
ي
مف� قـــوى أ
ف
ت
المن
ســـماحته ي� هـــذه اللقـــاءات فضيلـــة الشـــيخ محمد ســـعيد صـــاح – ي
الفلســـطينية -أ
والســـتاذ مصطفـــى أعـــرج ،مديـــر عـــام مكتـــب ســـماحته.
املفتي العام يشارك يف مؤمتر عن الحفريات اإلرسائيلية يف القدس

ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار
رام اللــه :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد حسـ يـ� – المفـ ي
أ
ف
الرسائيليــة  ...بحــث عــن
الفلســطينية /خطيــب المســجد القــى المبــارك ،ي� مؤتمــر “الحفريــات إ
أوهــام تؤســس لمدينــة يهوديــة”،
الســامية المســيحية
أقامتــه الهيئــة إ
لنــرة

القــدس

والمقدســات،

بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون
الســامي ،ف ي� قاعــة الشــهيد بهجــت
إ
ف
ن
أبــو غربيــة ،ي� المؤتمــر الوطــ ي
ـع� للقــدس ،وقــد بـ ي ّ ن
ـ� ســماحته
الشـ ب ي
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آ
ـ� أنفســهم ،قــد ت
الرسائيليـ ي ن
اع�فــوا أنــه منــذ بدايــة الحفريــات وحـ تـى يومنــا الحــا�ض ،
أن علمــاء الثــار إ

ش
�ء يمــت بصلــة لليهــود ،ممــا يكشــف زيــف إدعــاءات الحــركات الصهيونيــة المتطرفــة
لــم يجــدوا أي ي
ف
الســامي المســيحي المشـ تـرك ،مؤكــداً عــى أن
ي� هــذا المجــال ،كمــا تطــرق ســماحته إىل العيــش إ
مدينــة القــدس ســوف تبقــى عربيــة إســامية ،ولــن تكــون إال كذلــك ،شــاء االحتــال أم بأ� ،كمــا تطــرق
ت
الــ� تقــوم بهــا ســلطات االحتــال ومســتوطنوها ف ي� البلــدة القديمــة مــن
ســماحته إىل الحفريــات ي
القــدس ،وأســفل المســجد أ
القــى المبــارك ،محــذراً مــن عواقــب هــذه الحفريــات ،ومذك ـراً بــأن
هــذه الســلطات مارســت أعمــال الحفــر والهــدم بالقــدس منــذ احتاللهــا ،وأكـ بـر مثــال عــى ذلــك حــارة
المغاربــة ،وكذلــك تلــة بــاب المغاربــة ،مؤكــداً عــى أن القــدس إســامية عربيــة فلســطينية ،وهــي
ليســت للبيــع.

ف
بالضافــة
وقــد شــارك ي� المؤتمــر العديــد مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية والدينيــة ،إ
متخصصــ� ف� مجــال آ
ن
الثــار والحفريــات.
إىل
ي ي

املفتي العام يشارك يف لقاء وفد حركة فتح  -إقليم سوريا

ت
ين
حســ�،
القــدس :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
الفلســطينية /خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك ،ف ي� حفــل اســتقبال وفــد حركــة فتــح  /إقليــم ســوريا،
الــذي أقيــم ف ي� مقــر محافظــة القــدس ،حيــث أكد ســماحته عــى االرتبــاط العقائــدي للمســلم
والعر�
بي
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بالقــدس ،والعقيــدة ال تبــاع أبــداً ،وخائــن مــن يفكــر ببيــع ذرة تــراب مــن أرضهــا الطهــور،
ـط� ســتبقى إســامية عربيــة كنعانيــة اىل أن يــرث اللــه أ
وفلسـ ي ن
الرض ومــا عليهــا ،وقــد شــارك ف ي�
اللقــاء عــد ٌد مــن الشــخصيات الرســمية والوطنيــة والشــعبية .
املفتي العام يندد بحرق مسجد رشفات واضطهاد علامء املسجد

األقىص املبارك
ت
ين
حســ� –
القــدس :نــدد ســماحة الشــيخ محمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية –
ي
بالعــدوان الجبــان آ
والثــم ،الــذي اســتهدف بالحــرق والتخريــب مســجد البدريــة القديــم ،ف ي� قريــة
ش�فــات ،جنــوب القــدس المحتلــة ،وخــط شــعارات عنرصيــة وعدوانيــة عــى جدرانــه ،بمــا يحقــق ف ي�
ـ� الذيــن أقدمــوا عــى هــذه الجنايــة ،وصــف الخــزي ف� الدنيــا ،والعــذاب العظيــم ف� آ
المجرمـ ي ن
الخــرة،
ي
ي
ـعى
حســب مــا جــاء ف ي� قولــه عــز
اسـ ُـمهُ َو َسـ َ
ـن َم َنـ َ
َ
ـن أَظْ َلـ ُـم ِم َّمـ ْ
وجل{:و َمـ ْ
ـاج َد ال َّلـ ِـه أَ ْن يُ ْذ َكـ َـر ِفي َهــا ْ
ـع َم َسـ ِ
ف آ
ف
ف
اب
ِ ي� خَ َر ِاب َهــا أُو َل ِئــكَ َمــا ك َ
َان َل ُهـ ْـم أَ ْن يَ ْدخُ ُلوهَ ــا ِإال خَ ا ِئ ِفـ ي ن َ
ـ� َل ُهـ ْـم ِ ي� ُّ
الدنْ َيــا ِخـ ْز ٌي َو َل ُهـ ْـم ِ ي� ال ِخـ َـر ِة َعـ َـذ ٌ
يم}(البقــرة ،)114:ي ن
وبــ� ســماحته أن اســتمرار االعتــداءات عــى المقدســات الفلســطينية ،وعــى
َع ِظ ٌ
رأســها المســجد أ
القــى المبــارك يزيــد المنطقــة غليان ـاً ،وينــذر بحــرب دينيــة وشــيكة.
المفــ� العــام بمطــاردة رواد المســجد أ
ت
وعــى صعيــد ذي صلــة؛ نــدد ســماحة
القــى
ي

مصــ� الفجــر منهــم ،إضافــة
المبــارك ،وقمعهــم ،ومالحقتهــم ،واعتقــال بعضهــم ،وبخاصــة
ي

إىل منــع خطبائــه وعلمائــه مــن دخولــه ،حيــث تــم تســليم ســماحة الدكتــور الشــيخ عكرمــة صـ بـري
ق ـراراً بإبعــاده عنــه مــدة أربعــة
البعــاد
أشــهر ،إضافــة إىل إ
اليومــي للمصلـ ي ن
ـ� ،رجــاال ً ونســا ًء

عنــه ،بمــا يمثــل اعتــدا ًء رســمياً
ين
المســلم�
صارخــاً عــى حريــة
ف ي� أداء عبادتهــم ،ف ي� أماكنهــم
ت
الــ� شت�بــوا حبهــا
المقدســة ،ي
ف ي� قلوبهــم ،وترتبــط بهــا
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ف
ن
ـو�
عقيدتهــم ،وحــذر ســماحته مــن التمــادي ي� هــذا العــدوان الغاشــم ،الــذي يمارســه الكيــان الصهيـ ي
مــن خــال جهاتــه الرســمية والسياســية أ
والمنيــة ،جنبــاً إىل جنــب مــع خفافيــش الظــام ،الذيــن
يتســللون ف ي� ســاعات الليــل والنهــار إىل المســاجد والكنائــس لحرقهــا ،وإشــعال نــار الحقــد فيهــا،
ن
ـو� برمتــه ،وتتحمــل المســؤولية التامــة عنــه
فالعــدوان الغاشــم ضــد مقدســاتنا يمثلــه الكيــان الصهيـ ي
ســلطات االحتــال.

وطالــب ســماحته الــدول والمؤسســات المعنيــة بحريــة النســان أ
والديــان ،بالوقــوف ف ي� وجــه
إ
أ
آ
والســامية تحمــل مســؤولياتها تجــاه القــدس
الرسائيليــة الثمــة ،مناشــداً المــة العربيــة إ
االعتــداءات إ
ـط� ،والدفــاع عنهــا ،وحمايــة مقدســاتها وشــعبها مــن اعتــداءات المسـ ي ن
وفلسـ ي ن
ـتوطن� ،الذيــن يعيثــون
فســاداً ف� أ
الرض الفلســطينية ،بحمايــة ومــؤازرة الســلطات المحتلــة ،عــى مختلــف مســتوياتها.
ي
مفتو املحافظات يحذرون من ضم سلطات

االحتالل لألغوار الفلسطينية
أ ض
را� الفلســطينية المصنفــة
القــدس :حــذر مفتــو المحافظــات مــن خطــورة ضــم ال ي
أ
الرسائيليــة برفــع وتـ يـرة المواقــف
«ج»  ،وأضــاف أصحــاب الفضيلــة المفتــون ،أن تســارع الح ـزاب إ
ت
ن
ن
ـطي� وأرضــه إرضــاء للمسـ ي ن
ـأ� ت ز
بال�امــن
ـتوطن� المتطرفـ يـ� ،والــذي يـ ي
العنرصيــة ضــد الشــعب الفلسـ ي
مــع االنتخابــات المزمــع عقدهــا ف ي� كيــان االحتــال ،إنمــا يعـن ي التمــادي ف ي� الغطرســة والعنرصيــة ،بمــا
ف
ن
ش
ـدول،
يتنــا� مــع ال�ائــع والقوانـ يـ� الدوليــة ،ويهــدف إىل تدمـ يـر الســلم العالمــي ،واالســتقرار الـ ي
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وأضافــوا أن ســلطات االحتــال تســتغل االنحيــاز أ
والســامي
مريــ� الســافر ،والصمــت
ال
العــر� إ
بي
ي
الــدول ،لتمريــر مخططاتهــا المدمــرة ف ي� المنطقــة برمتهــا ،وبينــوا أن ســلطات االحتــال زادت مــن
ي
أ
غطرســتها وعنرصيتهــا عــى الصعــدة والشــؤون الحياتيــة جميعهــا.
وطالــب المفتــون العالــم الحــر ،والمؤسســات الدوليــة ،بـرض ورة التحــرك قبل فــوات أ
الوان،

والمــن ف� المنطقــة ،الـ تـ� إن اشــتعلت؛ فســتحرق أ
لتحقيــق الســلم واالســتقرار أ
الخ ـرض واليابــس،
ي
ي
محملــ� الدارة أ
المريكيــة ،وســلطات االحتــال ،عواقــب هــذه الممارســات العدوانيــة.
ين إ
ت
ت
ن
ـ�
جــاء ذلــك خــال اجتمــاع مفـ ي
ـ� المحافظــات برئاســة ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� ،المفـ ي
العــام للقــدس والديــار الفلســطينية ،رئيــس مجلــس الفتــاء أ
العــى ،والــذي تخللــه مناقشــة ســبل
إ
ـال ،واالطــاع عــى
تطويــر عمــل الــدار ،والنهــوض بهــا ،لمــا فيــه خدمــة ديننــا الحنيــف ،ووطننــا الغـ ي
التقاريــر والخطــط الـ تـ� وضعــت لذلــك .مؤكديــن عــى االلـ ت ز
ـرام باتبــاع منهــج االعتــدال والوســطية،
ي
الفتــاء الفلســطينية ف ي� مواقفهــا وفتاويهــا.
الــذي تتبنــاه دار إ
املفتي العام يرتأس الجلستني ()180و()181

لجلسات مجلس اإلفتاء األعىل
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار
رام اللــه :ت ـرأس ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد حسـ يـ� ،المفـ ي
الفلســطينية /رئيــس مجلــس الفتــاء أ
ين
الفتــاء
العــى،
الجلســت� ()180و( )181لجلســات مجلــس إ
إ

أ
ين
فلســط� ،بحضــور أصحــاب الفضيلــة أعضــاء المجلــس مــن محافظــات الوطــن كافــة.
العــى ف ي�
للمــم المتحــدة بتجديــد التفويــض أ
وقــد أشــاد ســماحته بق ـرار الجمعيــة العامــة أ
للنــروا،
معتــراً ذلــك نقلــة نوعيــة
دول،
ب
لثــاث ســنوات قادمــة ،وحصــول القــرار عــى إجمــاع ي
ن
ين
لالجئــ�
المصــر ،وحــق العــودة
الفلســطي� ف ي� حقــه بتقريــر
ف ي� دعــم الشــعب
ي
ي
الفلســطيني� ،وفــق القــرار ( ،)194الصــادر عــن أ
المــم المتحــدة ،ي ن
ين
وبــ� أن هــذا القــرار

أ
ائيــ�،
الــذي عارضتــه فقــط الواليــات المتحــدة المريكيــة ،وســلطات االحتــال إ
الرس ي
الــ� يعيشــها الكيــان والدارة أ
يظهــر مــدى العزلــة ،ت
المريكيــة العنرصيــة ،ت
الــ� مازالــت
إ
ي
ي
تمارس أبشع أنواع أ
الساليب والتهديد ضد كل من يعارضها.
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مــن جانــب آخــر؛ أكــد ســماحته عــى أن مصــى بــاب الرحمــة لــن يغلــق ،وأنــه جــزء مــن
القــى المبــارك ،محــذراً مــن تــداول هــذا أ
المســجد أ
المــر أمــام محاكــم االحتــال ،ومؤكــداً عــى أن

الفلسـ ي ن
ـطيني� ســوف يدافعــون عــن مقدســاتهم وعقيدتهــم ،مهمــا أوغــل االحتــال ف ي� اعتدائــه وقمعه.

نائــب املفتــي العــام يشــارك يف نــدوة ومؤمتــر حــول اتفاقيــة
ســيداو

ت
ت
ـ�
رام اللــه :شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه ،نائــب المفـ ي
ـ� العــام /مفـ ي
ـط� ألبحــاث أ
محافظــة رام اللــه والبـ يـرة ،ف� نــدوة حواريــة متخصصــة ،نظمهــا معهــد فلسـ ي ن
المــن
ي
الســامية“ ،حيــث بـ ي ّ ن
القومــي ف� رام اللــه بعنــوان“ :حقــوق المـرأة بـ ي ن
ـ� اتفاقيــة ســيداو ش
ـ�
وال�يعــة إ
ي
فضيلتــه ،أن مجلــس الفتــاء أ
العــى أعلــن أنــه ال يقبل مــا يتعارض مــع ش
الســامية ،ســواء أكان
ال�يعة إ
إ

ذلــك ف� اتفاقيــة ســيداو أم يغ�هــا مــن االتفاقــات ،وأكــد عــى لــزوم احـ تـرام الحــوار البناء بـ ي ن
ـ� مختلف
ي
ف
ت
ز
ـ� تهــدد وجودنــا عــى أرضنــا ،وتحرمنــا
أطيــاف شــعبنا ،وتركـ يـر الجهــود ي� هــذه الظــروف العصيبــة الـ ي
ف
مــن مقدســاتنا ،بــدال ً مــن التعاطــي مــع إثــارة القالقــل والفـ ت ن
الســام لهــا
ـ� ،مؤكــد ًا عــى أن المـرأة ي� إ
حقــوق ،وعليهــا واجبــات ،مثــل الرجــل تمام ـاً ،ونحــن ضــد ظلــم الم ـرأة ف ي� المـ يـراث ،وغـ يـره ،وضــد
االعتــداء عــى حــق الم ـرأة ف ي� الحيــاة ،تحــت مســميات ظالمــة؛ كالقتــل عــى خلفيــة الـ شـرف ،ونريــد
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الكرامــة والعدالــة للمــرأة،
كمــا شــارك فضيلتــه ف ي�
ورشــة عمــل ،تحــت عنــوان:
“الحقــوق ال تتجـزأ  ...حقــوق
الشــباب وحقــوق المــرأة،
ت
والــ�
النســان “،
حقــوق إ
ي
عقدتهــا الهيئــة الفلســطينية
ل إلعــام ،وتفعيــل دور
ف
“بيــاالرا“� مقرهــا
الشــباب
ي
بقريــة جبــع ف� محافظــة القــدس المحتلــة ،حيــث بـ ي ّ ن
الفتــاء تحرص عــى دعم حقوق
ـ� فضيلتــه أن دار إ
ي
الم ـرأة وتعزيــز وجودهــا ف� الحيــاة العامــة والسياســية ،بمــا ال يتعــارض مــع ش
الســامية،
ال�يعــة إ
ي
مؤكــداً عــى أن بــاب الفتــاء مفتــوح ،بمــا يخــدم حقــوق أ
الف ـراد ،ال ســيما الم ـرأة ،ودعــا الهيئــات
إ
والمؤسســات ألن تكــون حريصــة عــى
وحــدة الشــعب ،وتجنــب المغــاالة
والقهــر ،أو االنســياق وراء التأويــات
ألصحــاب المصالــح ،مؤكــداً عــى
الحاجــة لفتــح الحــوار ي ن
بــ� مكونــات
ف
ت
ـ� تهــم
المجتمــع كافــة ،ي� القضايــا الـ ي

الجميــع ،وأضــاف أن بــاب االجتهــاد
مفتــوح ،ويمكــن أ
الخــذ بــأي اتفاقيــة أو
معاهــدة مهمــا كان مصدرهــا ،مــا لــم
تتعــارض مــع ش
الســامية.
ال�يعــة إ
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مفتي محافظة بيت لحم يلقي دروساً دينية
ويشارك يف نشاطات أخرى
بيــت

لحــم:

ألقــى فضيلــة الشــيخ عبــد
المجيــد العمارنــة ،ت
مفــ�
ي
محافظــة بيــت لحــم،
العديــد مــن الــدروس
الدينيــة ،فألقــى درســاً ف ي�
مســجد الخلفــاء الراشــدين
ف ي� الدوحــة ،ودروســاً عــى
طــاب مــدارس الجبعــة ف ي�
المحافظــة ،ومحــا�ض ة دينيــة ف ي� مدرســة الخــاص والنعمــان ،عــن العيــش المشـ تـرك ،ودرس ـاً ديني ـاً
الكبــر ،ومحــا�ض ة أخــرى حــول محاســبة النفــس ،عــى نــزالء النظــارة ،ف ي�
ف ي� مســجد الدهيشــة
ي
مقــر ش�طــة بيــت لحــم ،كمــا شــارك ف� لقــاءات عــدة  ،منهــا :لقــاء مــع العديــد مــن الكوريـ ي ن
ـ� ،عـ بـر
ي
ف
ن
ـا� مســلم ،ف ي� قاعــة
ـ� مســلم ،ي� مســجد عمــر بــن الخطــاب ،ووفــد بريطـ ي
الســكايب ،ووفــد أمريـ ي
الشــهداء ،ف ي� مخيــم الدهيشــة.
كمــا شــارك ف� إصــاح ذات ي ن
البــ� ،وحــل العديــد مــن ال�نز اعــات والخالفــات العائليــة
ي
ف
ف
و�
والعشــائرية ،وشــارك كذلــك ي� االحتفــاالت الخاصــة ببيــت لحــم  2020عاصمــة الثقافــة العربيــة ،ي
ـط� أ
االحتفــال الديـن  ،الــذي أقامتــه جامعــة فلسـ ي ن
الهليــة ،وشــارك ف ي� وقفــة تضامنيــة ضد اســتهداف
ي
ت
ن
ـ� كانــت عنــد مســجد بــال بــن ربــاح ،وحـرض االجتمــاع التنفيــذي
الصحفيـ يـ� مــن قبــل االحتــال ،الـ ي
ف
ت
ـ� أقيمــت ف ي� المحافظــة ،كمــا شــارك ف ي� العديــد
للمحافظــة ،ي
و� المسـ يـرة المناهضــة لالســتيطان ،الـ ي
ف
ت
ـ� تــم التطــرق إليهــا.
ال�امــج إ
مــن ب
العالميــة الدينيــة ،تنــاول فيهــا بيــان رأي الديــن ي� المســائل الـ ي
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مفتي محافظة نابلس يشارك يف العديد من الندوات
ونشاطات أخرى

نابلــس :شــارك
فضيلــة الشــيخ أحمــد
ت
ـ� محافظــة
شــوباش ،مفـ ي
نابلــس ،ف ي� العديــد
مــن النــدوات ،منهــا:
نــدوة بعنــوان( :الطــاق
وأســبابه

ف ي�

وعالجــه)،
صالــون

عقــدت
أ
الســتاذة أفنــان دروزة
ف
ـا� ،ونــدوة بعنــوان( :االنتخابــات بـ ي ن
ـ� الواقــع والمأمــول) عقــدت ف ي� جمعيــة مركــز حــواء ،ونــدوة
الثقـ ي
ـط� ف� ظــل المتغــرات القليميــة والدوليــة) عقــدت ف� القاعــة أ
ن
الرثوذكســية ،وأخــرى
إ
ي
ي
بعنــوان( :فلسـ ي ي
ف
الصــاح) ف ي� مقــر أكاديميــة أريحــا ،وألقــى فضيلتــه العديــد مــن
بعنــوان( :دور العــرف العشــائري ي� إ
�ض
�ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وصفاتــه) ف ي� المدرســة
المحــا ات ،منهــا محــا ة بعنوان(:محبــة النـ ب ي
الســامية ،وأخــرى بعنــوان( :العمــل واجــب دي ـن ووط ـن ) ف� مقــر قيــادة أ
المــن الوط ـن ي  ،وأخــرى
إ
ي ي
ي
بعنــوان( :العمــل عبــادة وواجــب دي ـن ي ) ف ي� مقــر المخاب ـرات ف ي� المحافظــة ،وشــارك ف ي� العديــد مــن
أ
ف
تــرك ف ي� جامعــة النجــاح
المؤتمــرات ،منهــا :مؤتمر(الطفولــة المبكــرة) الــذي عقــد ي� مــرح ال ي
مــر ي
الوطنيــة ،وآخــر بعنــوان( :الحــق ف� أ
الرض والســكن) عقــد ف ي� جامعــة النجــاح الوطنيــة ،بتنظيــم مــن
ي
أ ض
را� ،وآخــر بعنــوان” :الحوكمــة وال�نز اهــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة ” عقــد ف ي�
مركــز أبحــاث ال ي
الشــق�ي ،ف ي� مقــر الرئاســة بــرام اللــه.
قاعــة الشــهيد أحمــد
ي
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وشــارك فضيلتــه ف ي� العديــد مــن الوقفــات ،منهــا :وقفــة ضد االســتيطان عــى دوار الشــهداء،
وأخــرى تدعــم حــق العــودة ،وتجديــد واليــة أ
الونــروا ،كشــاهد عــى النكبــة ،وأخــرى للتضامــن مــع

أ
ف
ف
ن
ـطي� ،الــذي أقيــم ف ي�
الرسى ،وشــارك ي� مهرجــان جمعيــة حمايــة المســتهلك ،ي� يــوم المنتــج الفلسـ ي
المــرح البلــدي ف ي� رام اللــه ،وشــارك ف ي� حفــل تكريــم حافــظ لكتــاب اللــه عــز وجــل ،أقيــم ف ي� بلديــة
ن
الوط�(بــازار صناعــات وطنيــة نســوية) أقيــم ف ي� جمعيــة مركــز
قلقيليــة ،وحفــل آخــر الفتتــاح المعــرض
ي
ـطي� ،أقيــم ف� قاعــة جمعيــة الهــال أ
ن
الحمــر ،وشــارك كذلــك ف ي�
ي
حــواء ،وآخــر بيــوم المعــاق الفلسـ ي
النابلس .
الصالح ،الذي عقد ف ي� قاعة الشهيدة لينا
اجتماع لجان إ
ي
ف
العالميــة الدينيــة المختلفــة ،تنــاول فيهــا قضايــا
ال�امــج إ
وشــارك فضيلتــه ي� العديــد مــن ب
تتعلــق بمختلــف جوانــب الحيــاة ،كمــا ألقــى خطــب جمعــة ف ي� العديــد مــن المســاجد ،إضافــة إىل
المشــاركة ف ي� حــل نزاعــات وخالفــات عائليــة وعشــائرية عــدة.
مفتي محافظة سلفيت يشارك يف حفل إطالق صندوق التكافل
الخريي ونشاطات أخرى
ســلفيت :شــارك فضيلــة الشــيخ
ت
جميــل جمعــة،
مفــ� محافظــة ســلفيت ،ف ي�
ي
الحفــل الــذي أقيــم إلطــاق صنــدوق التكافــل
الخــري بالمحافظــة ،حيــث ي ّ ن
بــ� فضيلتــه
ي
أهميــة الصنــدوق ،والحاجــة الماســة إليــه ف ي�
المحافظــة ،وذلــك لســد حاجــات المعوزيــن،

ن
للســك�،
غــر الصالحــة
غــر القادريــن عــى مواصلــة دراســتهم ،وترميــم البيــوت ي
والطــاب ي
ين
المعلمــ� المتقاعديــن ف ي� المحافظــة ،وذلــك
كمــا شــارك ف ي� االحتفــال بتكريــم عــدد مــن
ن
الجماهــري ف ي� المحافظــة.
الفلســطي� ،الــذي أقيــم ف ي� قاعــة المركــز
بمناســبة يــوم المعلــم
ي
ي
مديريــة أوقاف طولكرم تكرم مفتي املحافظة

ت
ـ� محافظــة
طولكــرم :كرمــت مديريــة أوقــاف طولكــرم فضيلــة الشــيخ عمــار بــدوي ،مفـ ي
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طولكــرم ،وذلــك لدعمــه مراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم ف ي� المحافظــة ،وكان
فضيلتــه ألقــى العديــد مــن المحــا�ض ات ،منهــا :محــا�ض ة بعنــوان :أ
“الحــكام

الفقهيــة ف ي� ســورة الفاتحــة“ ،ومحــا�ض ة أخــرى حول”:أحــكام الخطبــة”و “عقــد
الــزواج أسســه ش
و�وطــه“ ،عقــدت جميعهــا ف ي� قاعــة دار القــرآن الكريــم ،كمــا
شــارك ف ي� نــدوة حــول العنــف ضــد المــرأة ،عقــدت ف ي� جامعــة القــدس المفتوحــة،
يّ ن
الســاءة للنســاء.
الســام كــرم المــرأة ،وأوضــح الفهــم الخاطــئ حــول إ
بــ� فيهــا أن إ

علمـاً بــأن فضيلتــه يلقــي العديــد مــن الــدروس الدينيــة ف� مســجد الكوثــر ،بمعــدل درسـ ي ن
ـ�
ي
ف� يومــي أ
الحــد والخميــس ،مــن كل أســبوع ،بعــد صــاة المغــرب  ،يتنــاول فيهــا موضوعــات ذات
ي
ف
العالميــة الدينيــة،
ال�امــج إ
عالقــة بمختلــف جوانــب الحيــاة ،إ
بالضافــة إىل مشــاركته ي� العديــد مــن ب
ت
ـ� يجيــب“ والــذي يبــث عـ بـر إذاعــة القــرآن الكريــم ف ي� نابلــس.
منهــا برنامــج“ :أنــت تســأل والمفـ ي
مفتي محافظة جنني يهنئ أســرين محررين
ويشارك يف ندوات عدة ونشاطات أخرى

ين
جنــ� :هنــأ فضيلــة الشــيخ محمــد
أبــو الــرب ،مفـ تـ� محافظــة جنـ ي ن
ـ� ،برفقــة وفــد
ي
أ
رســمي
ســر الســوري المحــرر،
وشــع� ،ال ي
بي
ق
صــد� المقــت ،وذلــك بمناســبة تحــرره مــن
ي
ـ� بعــد قضائــه ()32
ســجون االحتــال إ
الرسائيـ ي
الرس ،وهنــأ كذلــك أ
عام ـاً ف� أ
السـ يـرة المحــررة،
ي
ف
الفــراج عنهــا مــن ســجون االحتــال ،وشــارك فضيلتــه ي� العديــد مــن
أمــل أبــو صالــح ،بمناســبة إ
ف
البراهيميـ ي ن
ـ� ،مبين ـاً أن اللــه
النــدوات ،منهــا ،نــدوة حــول“ :الــزواج وأحكامــه“ عقــدت ي� مدرســة إ
ســبحانه وتعــاىل مـ ي ز
النســان ،وكرمــه عــن ســائر المخلوقــات ،كذلــك نظــم الــزواج ،كمــا تنــاول
ـر إ
العديــد مــن الـ شـروط الواجــب توافرهــا ف ي� الــزواج ،وشــارك ف ي� نــدوة حــول شــاعر الثــورة “أبــو عرب“،
أقيمــت ف ي� جامعــة القــدس المفتوحــة بالمحافظــة ،وشــارك كذلــك ف ي� نشــاطات عــدة ،منهــا :الوقفــة
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أ
أ
ف
ن ف
و� االجتمــاع
التضامنيــة مــع الرسى الفلسـ ي
ـطيني� ي� ســجون االحتــال ،أمــام الصليــب الحمــر ،ي
الــذي أقامتــه بلديــة جنـ ي ن
ـ� ،لبحــث ســبل تنظيــم أســواق المدينــة ،وكذلــك االجتمــاع الــذي عقــد
أ
ف
ن
بالضافــة إىل مشــاركته ف ي� حفــل
ـ� ،وحــل الخالفــات ،إ
ي� مقــر محافظــة جنـ يـ� ،حــول الســلم الهـ ي
تخريــج دورة ش
ال�طــة الجويــة ،الــذي أقيــم ف ي� طوبــاس.
مفتي محافظة طوباس يشــارك يف اجتامع مناهضة العنف ضد

املرأة ونشاطات أخرى
ت
ين
حســ� عمــر،
طوبــاس :شــارك فضيلــة الشــيخ
مفــ� محافظــة
ي
طوبــاس ،ف ي� االجتمــاع الــذي عقــد لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة ،الــذي
عقــد ف ي� قاعــة جمعيــة طوبــاس ،كمــا شــارك ف ي� افتتــاح معــرض “القــدس ف ي�
العيــون“ ف ي� قاعــة مكتــب وزارة الثقافــة ف ي� المحافظــة ،وشــارك ف ي� ورشــة عمــل
حــول حمايــة الطفولــة ،ف ي� قاعــة حيــاة طوبــاس ،بدعــوة مــن مؤسســة الرؤيــة
العالميــة ،ومحافظــة طوبــاس ،وشــارك كذلــك ف ي� اجتمــاع المجلــس التنفيــذي للمحافظــة ،إضافــة
إىل مشــاركته ف ي� العديــد مــن الوقفــات الوطنيــة.
مفتي قوى األمن يشــارك يف ورشة عمل ونشاطات أخرى
رام اللــه :شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد ســعيد صــاح ،مفـ تـ� قــوى أ
المــن الفلســطينية ،ف ي�
ي
ف
النســان” ،بـ ي ّ ن
الســام ،ومــدى
ـ� فيهــا الحكــم الرشــيد ي� إ
ورشــة عمــل حــول “ :الشــكاوى وحقــوق إ
ف
الســام ،مبين ـاً أن العالــم يتغ ـىن
النســان ي� إ
تطبيقاتــه الواقعيــة ،وذلــك مــن خــال ذكــر حقــوق إ
النســان ،إال أن شــعبنا يفقــد هــذه الحقــوق بســبب ممارســات االحتــال وعنرصيتــه،
بتطبيــق حقــوق إ
ـلم� ،وكان فضيلتــه قــد ح ـرض
الســام والمسـ ي ن
كمــا اســتعرض فضيلتــه أمثلــة إســامية عــن عدالــة إ

ف
ن
ـطي�“ ،وح ـرض نــدوة عــن“ :دور الصـ ي ن
ـ� الشــعبية ف ي�
مؤتمــراً حــول“ :العنــف ي� المجتمــع الفلسـ ي
منطقــة الـ شـرق أ
الوســط“ ،إضافــة إىل مشــاركته ف ي� حفــل افتتــاح معــرض الصناعــات الفلســطينية،
علمــاً بــأن فضيلتــه يلقــي خطــب الجمعــة ف ي� مســاجد المحافظــة ،ويشــارك ف ي� حــل الخالفــات
وال�نز اعــات العائليــة والعشــائرية ،بهــدف المســاهمة ف� الحفــاظ عــى أ
المــن والســلم المجتمعيـ ي ن
ـ� .
ي
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مسابقة العدد 151
 .6القائل:
السؤال األول :ما...؟
ف آ أ
أ
أ" .بــل أرجــو أن يخــرج اللــه مــن أصالبهــم مــن يعبــد
خ�ة من سورة آل عمران
 .1الوامر المتضمنة ي� الية ال ي
اللــه وحــده"
 .2معــىن (يتعاقبــون) ف ي� قولــه صــى اللــه عليــه وســلم:
بقل�
ب .نقشت حروفك العظمى ب ي
«يتعاقبــون فيكــم مالئكــة بالليــل ،ومالئكــة بالنهــار»
ن
وعي� عن حدودك ال تحيد
ي
 .3ن
مع� كلمة (الرجز)
السؤال الثالث :كم ...؟
أ
ق
 .4ن
 .1ض
مع� (المطعون) الوارد ف ي� حديث( :الشهداء خمسة)
(صــد� المقــت) ف ي� ســجون
ســر المحــرر
قــى ال ي
ي
النــ� ،صــى اللــه عليــه االحتــال
 .5وصــف ب
الــراق الــذي ركبــه ب ي
أ
آ
ت
وســلم ،ليلــة الرساء -حســب روايــة المــام مســلم .2 -مـ ضـى حــى الن عــى اعتقــال السـ يـر (عبــد النــارص
إ
إ
عيــى)
ف
الرساء
 .6رأي ابن تيمية ي� تحديد ليلة إ
الركَاز
من
يؤخذ
.3
ٍ

السؤال الثاين :من...؟

السؤال الرابع :أين ...؟

.1الن� الذي بيع مملوكاً ،فأصبح ملكاً
ـ� محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بأخيــه
بي
 .1التقــى النـ ب ي
ف
.2الـ ت
ن
ـ� دعــت اللــه أن يبـ ي لهــا بيتـاً عنــده ي� الجنــة ،وكانــت مــوىس ،عليــه الســام- ،خــال معراجــه إىل الســماء-
ي
 .2يقع "حمام ي ن
الع�" -ف ي� مدينة القدس-
تعيــش ف ي� قــر ملــك مــن ملــوك الدنيــا
ف
 .3عقــد مؤتمــر" القــدس أســاس الحــل" -ي� أواخــر
 .3كاتب مرسحية "إبريق الذهب"
ض
المــا� - 2019
العــام
ي
 .4ناظم نشيد "عسقالن"
الســؤال الخامــس :مـ تـى يجمــع بـ ي ن
ـ� الظهــر
 .5الشخص المقصود بقول الشاعر:
والعــر عنــد الحنفيــة؟
الســؤال الســادس :لمــن يـرض ب مثــل« :حـ تـى
"نور الوقار وعز سلطان التقى
ف
فهو المهيب وليس ذا سلطان" يلــج الجمــل ي� ســم الخيــاط»؟

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة

قيمتها الكلية  1500شيكل موزعة عىل
ستة فائزين بالتساوي
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ملحوظتان :
 يرجى كتابة االسم ثالثال� حسب ما ورد ف ي� البطاقة
ي
ال�يدي ،ورقم
الشخصية (الهوية) ،والعنوان ب
الجابات بخط واضح .
الهاتف وكتابة إ
سنوات
 أن ال يقل عمر المتسابق عن 10آ
ت
الجابات عىل العنوان ال ي� :
 ترسل إالرساء ،العدد 151
مسابقة إ
الرساء
مجلة إ
الفتاء
والعالم /دار إ
مديرية العالقات العامة إ
الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس ش
ال�يف
ص.ب  1862 :رام الله

ن
ت
ش
�
ط
�
ا ا�
إجابة مسابقة العدد 149
السؤال األول:

 .5ربا النسيئة

 .6قيل وقال ،وك�ث ة السؤال ،وإضاعة المال

 .1نوح عليه السالم
 .2زينب بنت جحش

 .7نجونا ورب الكعبة
ف
 .8قيل النخلة ،وقيل شجرة ي� الجنة
ال�د الشديد
 .9ب

عل طه
 .5محمد ي

(اليسسكو)
إ

الدثنة
 .3زيد بن ِّ
 .4أم سلمة

السؤال الثالث:

 .6المهندس هشام العمري

 .1ف ي� غزوة أحد
 .2يوم سابعه
أ
( .3إذا أُسند المر إىل يغ� أهله)
 .4عــن طريــق المــواالة ،وبـ شـرط أن ينســب لعائلتــه فقط

حنتول
 .7أ .زهدي
ي
البوص�ي
ب.
ي

السؤال الثاين:

 .1الرؤيا الصادقة ف ي� النوم

1976/ 3/ 30 .5م

 .2حرام

 .6سنة 2005م

 .3جائز
 .4يجوز

الفائزون يف مسابقة العدد 149
العنوان

قيمة الجائزة
بالشيكل

اسم الفائز
 .1أشواق رضوان رمضان

جنني

250

 .2إياد محمد طالب إبراهيم

رام الله

250

 .3عايشة محمد أبو الهوى

ضواحي القدس

250

 .4فدوى وليد مصطفى

أريحا

250

 .5لينة إحسان عاشور

خانيونس

250

 .6يحيى عدنان عبيد الله

بيت لحم

250
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جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  151رجب  /شعبان  1441هـ آذار /نيسان  2020م

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

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

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

ونلفت الانتباه إلى ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :

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

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

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

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

مع التنبيه إلى ضرورة تجنب إرسال مقالات أو أبحاث سبق نشرها ،سواء في مجلة الإسراء أو غيرها،

إضافة إلى الامتناع عن إرسال مقالات منسوخة عن مجلات أو مواقع إ�لكترونية .

نستقبل المراسلات على العنوان الآتي :

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

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

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