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جرائم اســتباحة امســجد اأقى
بن ااهتــام والتجاهل
الشيخ محمد أحمد حسن
امرف العام

أ
وت�تهــا لمســتوى ينــدى لــه جبـ ي ن
ـ� كل
اســتباحة حرمــة المســجد القــى المبــارك تتصاعــد ي
مســلم غيــور عــى مقدســات دينــه وأمتــه ،فالقتحامــات مــن الطامعـ ي ن
ـ� بوضــع اليــد عليــه تجــري
عــى قــدم وســاق ،وبرعايــة الجهــات الرســمية أ
والمنيــة لســلطات الحتــال ومشــاركتها ،والحفريات
الظاهــرة والباطنــة عنــد جوانبــه وأساســاته ،يتفاقــم التوجــس مــن تداعياتهــا وآثارهــا الوخيمــة،
وللنــاس ممــا يجــري مواقــف واتجاهــات ،منهــا العــادل المنصــف ،ومنهــا غـ يـ� ذلــك.
عينة دالة من جرائم استباحة القدس وامسجد اأقى
فظائــع التدنيــس والنتهــاك للقــدس ومقدســاتها وبخاصــة للمســجد أ
القــى المبــارك
ن
ـدا�
تتناقــل أخبارهــا وســائل إ
ـاص مــن النــاس والـ ي
العــام المختلفــة والمتاحــة ،ويطلــع عليهــا القـ ي
مــن عامتهــم وخاصتهــم ،وممــا تضمنتــه تلــك أ
الخبــار مؤخـراً :حواجــز احتاليــة عزلــت القــدس،
والمســجد أ
ين
الغــاق ،وتحولــت القــدس
القــى بــات شــبه خــال مــن
المصلــ� بســبب قيــود إ
وبخاصــة بلدتهــا القديمــة ومحيــط المســجد أ
القــى المبــارك إى ثكنــة عســكرية ،ومــا يرافــق ذلــك
مــن تشــديد الخنــاق عــى أهــل القــدس وروادهــا ،وتحريــر المخالفــات الباهظــة والظالمــة لهــم
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ن
ين
و� مقابــل ذلــك؛ فــإن ش
المســتوطن� ،وأحيانــاً المئــات منهــم ،يجوبــون
عــرات
ولمركباتهــم ،ي
حــ� ن� ســاعات الغــاق المحكــم ،ويقتحمــون باحــات المســجد أ
شــوارع القــدس ،ت
القــى
إ
ي
ت
ش
ـ� يقودهــا ن ي�
المبــارك ،تحــت حمايــة مشــددة مــن رطــة الحتــال ،وخــال تلــك القتحامــات الـ ي
كثــ� مــن أ
الحــوال حاخامــات ومســؤولون مــن الحكومــة الحاليــة أو ســابقاتها ،ويتــم أداء طقــوس
ي
ـ� عــن نظريــة إقامــة الهيــكل المزعــوم ن� باحــات المســجد أ
دينيــة ،والـ شـرح للمقتحمـ ي ن
القــى
ي
المبــارك ،وأحيان ـاً يتــم الت�يــح عــن نوايــا مبيتــة ضــد مســجد قبــة الصخــرة ش
المرفــة ،حيــث
يــدور حديــث عــن خطــط هدمهــا إلقامــة الهيــكل المزعــوم مكانهــا ،وانطلقــت دعــوات مؤخــراً
إى تفكيكهــا ،ومــن أحــدث رعــات جرائــم اســتباحة القــدس والمســجد أ
القــى المبــارك ،قيــام
مجموعــة مجهولــة الهويــة ،بحمايــة شرطــة ســلطات الحتــال بإجــراء مســح شــامل وتصويــر
أ
ت
تن
الــ�
للمســجد القــى المبــارك وســاحاته ومرافقــه ،وذلــك بال�امــن مــع اســتمرار الحفريــات ي
و� بــاب أ
أ
ن
ن
ومقــ� ت ي�
الســباط
ب
تقــوم بهــا ســلطات الحتــال ي� ســاحة ب
الــ�اق والقصــور المويــة ،ي
الرحمــة واليوســفية ،وقــد نتــج عــن هــذه الحفريــات تشــققات ن ي� المتحــف ،وبــاب الرحمــة،
وغ�همــا مــن أجـزاء المســجد أ
القــى ،إضافــة إى تصدعــات خطـ يـ�ة ن ي� بعــض المنــازل القريبــة،
ي
ـمي� وحـراس المســجد أ
وإى جانــب هــذه النتهــاكات؛ فــإن ماحقــة موظفــي أ
الوقــاف الرسـ ي ن
القى
تتوســع ،وتجــري بشــكل مســتفز مــن حـ ي ن
ـ� إى آخــر ،ويشــمل ذلــك الســتدعاء للتحقيــق ،والســجن
والبعــاد عــن المســجد لفـ تـ�ات ،يتجــدد بعضهــا بنــاء عــى قـرارات عســكرية تحــت غطــاء المحاكــم
إ
ومظلتهــا.
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فهــذه العينــة مــن أخبــار اســتباحة القــدس والمســجد أ
القــى المبــارك تــدل أو تشـ يـ�

بوضــوح إى مــا تتعــرض لــه القــدس ،وأهلهــا وقاصدوهــا بالزيــارة والعمــل ،ومقدســاتها وبخاصــة
القــى المبــارك مــن اعتــداءات ومضايقــات ،أ
مســجدها أ
فالمــر واضــح كالشــمس ن ي� رابعــة النهــار،
ومــا كان يخطــط لــه ن� الــر والخفــاء ،بات اليــوم مكشــوفاً ،أ
فالهداف معلنــة ،والغايــات واضحة،
ي
والقليمية
والتنفيــذ يتــم جهــاراً نهــاراً ،دون وجــل ول خجل ،والظــروف برمتها الصحيــة والسياســية إ
والعالميــة والقتصاديــة ،يســتغلها الطامعــون بالقــدس ومقدســاتها وبخاصــة مســجدها أ
القــى
المبــارك ،لتحقيــق أحامهــم ،وتطلعــات آبائهــم وأجدادهــم.
آثار استباحة القدس وامسجد اأقى امبارك عى العرب وامسلمن

ـ� المســجد أ
الســؤال المطــروح بإلحــاح :مــا أ
الثــر الناتــج عــن العلــم بأخبــار أنـ ي ن
القــى
المبــارك مــن جرائــم الســتباحة والتدنيــس والنتهــاك؟
ن
ت
ـ�
إ
الجابــة الحــارة بقــوة عــن هــذا الســؤال تلخصهــا وتعـ بـ� عنهــا مواقــف الخــذلن ،الـ ي
يظهرهــا أصحابهــا مــن أبنــاء الجلــدة ،ســواء منهــم مــن نفــى عــن المســجد أ
القــى المبــارك ي ن
م�اته
التاريخيــة والدينيــة العريقــة ،ن� محاولــة للتهويــن مــن فظاعــة مــا يجــري للمســجد أ
القــى المبارك
ي
مــن انتهــاكات وجرائــم ،وتســويغ تقديمــه قربان ـاً لمغتصبيــه ،ومواقــف النشــاز ومقــولت الزيــغ،
العــام المختلفــة ،وتبثهــا للنــاس ن ي� حلهــم وترحالهــم،
تتحــدث عــن نفســها وتتناقلهــا وســائل إ
ويصــدق ن ي� كثـ يـ� مــن أصحــاب تلــك المواقــف والمقــولت قولــه صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َن ِم َمــا
أَدركَ النــاس مــن ك ََام النبــوة ْ أ
ال ُ َ
ـع مــا ِش ـ ْئ َت)
اص َنـ ْ
ِ ُُ َِ
ـتح� َف ْ
َْ
وى إذا لــم تسـ ي ِي
* صحيح البخاري ،كتاب أ
تستحي فاصنع ما شئت.
الدب ،باب إذا لم
ِ
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ـ� مــن أبنــاء أ
الصــورة المظلمــة المزعجــة ،لمواقــف المتخاذلـ ي ن
المــة ،تقابلهــا بــكل فخــر
ـ�از مواقــف المرابطـ ي ن
واعـ ت ن
ـ� ،حمــاة القــدس وأقصاهــا ،الذيــن انـ بـ�وا لذلــك الـ شـرف بصدورهــم
العاريــة ،ســوى مــن يقـ ي ن
ـ� صلــب بحقهــم الثابــت بهــذا الوطــن ومقدســاته ،وعــى رأســها المســجد
أ
القــى المبــارك ،بخصائصــه ن� عقيدتهــم وتاريخهــم ووجدانهــم ،وقــد أثبتــت هــذه ش
الريحــة
ي
ن
و�
بمــن َمثلهــا مــن علمــاء ورجــال ونســاء ،شــيباً وشــباناً ،حقيقــة صدقهــا عــى أرض الواقــع ،ي
ت
ـ� منهــا حفــظ مقدســات
مواقــف البطولــة ،إ
والرار عــى التمســك بالثوابــت الدينيــة والوطنيــة ،الـ ي
أ
المــة ،والوفــاء للشــهداء الذيــن قدمــوا أرواحهــم الزكيــة فــداء لهــا.
رمة التقاعس عن نرة امسجد اأقى امبارك
ج
المســجد أ
ـ� والمرسـ ي ن
القــى المبــارك ،مــرى خاتــم النبيـ ي ن
ـل� محمــد ،صــى اللــه عليــه
المســلم� أ
ين
مصــ�اً صعبــاً ،بالتخطيــط الماكــر ،والنتهــاكات
الوى ،يواجــه
وســلم ،قبلــة صــاة
ي
المتصاعــدة ،ومــن منكـرات مواقــف بعــض العــرب والمسـ ي ن
ـلم� حيــال ذلــك المواقــف المتغاضيــة
ن
الســام ودينهــم وواقعهــم وراعهــم مــع
عمــا يجــري لهــذا المســجد العظيــم ي� تاريــخ إ
أعدائهــم ،ومــن المواقــف المشــابهة لهــذا التخــاذل تلــك الـ تـ� أشــار إليهــا الق ـرآن الكريــم حـ ي ن
ـ�
ي
ذكــر جانبـاً مــن قصــة مــوى ،عليــه الســام ،وهــو يواجــه معســكر الباطــل وعنــاره ،فقــد تخــى
عنــه المتخاذلــون ،وآثــروا ســامة القعــود عــى القيــام بواجــب منارتــه ومعاضدتــه ،وعــن هــذا
ـت َو َربُــكَ
ـب أَنـ َ
ـوى ِإنَــا َلــن ن َْدخُ َل َهــا أَبَــداً َمــا َد ُامــواْ ِفي َهــا َفا ْذهَ ـ ْ
يقــول جــل شــأنهَ { :قا ُلــواْ يَــا ُمـ َ
ون}
ــد َ
َفقَا ِتــا ِإنَــا هَ اهُ َنــا َق ِاع ُ

(المائــدة)24:
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يقــول الســعدي :فمــا أشــنع هــذا الــكام منهــم ،ومواجهتهم بــه لنبيهــم ن ي� هــذا المقام

الحــرج الضيــق ،الــذي قــد دعــت الحاجــة والـ نـ�ورة فيــه إى نــ�ة نبيهــم ،وإع ـزاز أنفســهم.

()1

أ
ن
بــ� إرائيــل هــذا درســاً ن ي� العــزم
وقــد التمــس مســلمو الرعيــل الول مــن موقــف ي
ـو َم بَـ ْـد ٍر :يَــا َر ُسـ َ
والبســالة ونبــذ الخــذلن ،فعــن عبــد اللــه ،قــالَ ( :قـ َ
ـول ال َلـ ِـهِ ،إنَــا
الم ْقـ َـدا ُد يَـ ْ
ـال ِ
ل َ نَ ُقـ ُ
ون}
ـت َو َربُــكَ َفقَا ِتـا َ ِإنَــا هَ ــا هُ َنــا َق ِاعـ ُـد َ
ـب أَنْـ َ
ـول َلــكَ ك ََمــا َقا َلـ ْ
ـوىَ { :فا ْذهَ ـ ْ
را ِئيـ َـل ِل ُمـ َ
ـت بَ ُنــو ِإ ْ َ
ــهَ ،ص َ
ــه َو َســ َل َم).
ــض َون َْح ُ
ر َي َع ْ
ــن ْام ِ
ــى اللــهُ َع َل ْي ِ
ــول ال َل ِ
ــن َر ُس ِ
َو َل ِك ِ
ــن َم َعــكَ َ « ،ف َكأَنَــهُ ُ ِ

()2

فقضايــا الحــق يلزمهــا منافحـ ي ن
ـ� عنهــا أمــام جنــد الباطــل ومعســكره ،وقــد فضــل اللــه
ـ�
منــاري الحــق عــى القاعديــن عــن ذلــك ،فقــال جــل شــأنه{ :ل َ يَ ْسـ َت ِوي ا ْلق َِاعـ ُـد َ
ـن ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ون ِمـ َ
الــ�ر وا ْلمجاهــد ن
ــه ْم َف َض َ
يــن
َــ� أُ ْوِ يى ن َ َ ِ َ ُ َ ِ ُ َ
ــه ِبأَ ْم َوا ِل ِه ْ
ــل ال ّلــهُ ا ْل ُم َج ِاه ِد َ
ون ِ ي� َس ِــب ِيل ال ّل ِ
غ يْ ُ
ــم َوأَنف ُِس ِ
ـن
ـن َد َر َجـ ًـة َوكُـ ـا ً َو َعـ َـد ال ّلــهُ ا ْل ُح ْسـ ن َـ� َو َف َضـ َـل ال ّلــهُ ا ْل ُم َج ِاه ِديـ َ
ِبأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم َوأَنف ُِسـ ِـه ْم َعـ َـى ا ْلق َِاع ِديـ َ
َع َ
يــن أَ ْجــراً َع ِظيمــاً} (النســاء)95:
ــى ا ْلق َِاع ِد َ
ن
ين
ين
فالواجــب
والمســتضعف� ،فكيــف إذا كان المعتــدى عليــه
المظلومــ�
يقتــى نــ�ة
ي
ـلم� أ
ظلمـاً هــو قبلــة المسـ ي ن
الوى ،والمســجد الــذي اختــاره اللــه مــرى لنبيــه محمــد ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،مــن بيتــه الح ـرام ن� مكــة المكرمــة؟ جزم ـاً فــإن التبكيــت يــزداد نراوة للمتخاذلـ ي ن
ـ�
ي
عــن ن�تــه والــذود عنــه ،واللــه عــز وجــل ينكــر التقاعــس عــن نــ�ة المظلومـ ي ن
ـ� ،فقــال جــل
شــأنه{:وما َل ُكــم ل تُقَات ُلـ ن
ـن
ْ َ ِ َ
ـون ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َوا ْل ُم ْسـ َ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 ِمن
يَقُو ُلـ َ
اج َعــل َل َنــا ِمــن َل ُدنــكَ َو ِل ّيـاً َو ْ
ـن هَ ــ ِـذ ِه ا ْلق َْريَـ ِـة الظَا ِلـ ِـم أَهْ ُل َهــا َو ْ
ـون َربَ َنــا أَخْ ِر ْج َنــا ِمـ ْ

تفس� السعدي.228 /1 :
 .1ي
ون} (المائدة)24:
نت َو َربُكَ َف َٰق ِت َا ٓ ِإنَا َٰه ُه َنا َٰق ِع ُد َ
تفس� القرآن ،سورة المائدة ،باب قولهَ { :فٱ ْذهَ ْب أَ َ
 .2صحيح البخاري ،كتاب ي
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أ
ن
ت
ت
ـ�
َل ُدنــكَ ن َِصـ يـ� ًا} (النســاء ،)75وال�اخــي عــن نــ�ة المســجد القــى المبــارك ي� محنتــه العصيبــة الـ ي
يتعــرض لهــا ،جريمــة نكـراء ،وبخاصــة أن الجرائــم ضــده تقــع عــى مـرأى أهلــه ومســمعهم ،ممــن
تجــب عليهــم ن�تــه.
حقارة امتاجرة بالدين وامقدسات.
القــى أ
محــاولت ت�يــر التخــاذل عــن نــ�ة المســجد أ
السـ يـ� لــن تفلــح ن ي� قلــب الموازين
ب
وتزييــف الحقيقــة ،فالفــرق والتبايــن ل يكــون بـ ي ن
ـ� القاعــد والعامــل فحســب ،وإنمــا البــون شاســع
ن
بالحســان،
ـ�ء ،ومــن تجليــات العدالــة الربانيــة مجــازاة المحســن إ
كذلــك بـ يـ� المحســن والمـ ي
أ
آ
ت
ت
ـ� تؤكــد هــذه
ومحاســبة المـ ي
ـ�ء عــى مــا اق�فــت يــداه ،واليــات القرآنيــة والحاديــث النبويــة الـ ي
ـن أَ َســاء َف َع َل ْي َهــا َو َمــا َربُــكَ
ـن َع ِمـ َـل َصا ِلحـاً َف ِل َنف ِْسـ ِـه َو َمـ ْ
التجليــات كثـ يـ�ة ،منهــا قولــه عــز وجــل{َ :مـ ْ
ـن أَ َســاء َف َع َل ْي َهــا ثُـ َـم ِإ َى
ـن َع ِمـ َـل َصا ِلحـاً َف ِل َنف ِْسـ ِـه َو َمـ ْ
ِبظَـ َـا ٍم ِل ْل َع ِبيـ ِـد} (فصلــت )46:وقــال ســبحانه{َ :مـ ْ
رب ُكــم تُرجعــون} (الجاثيــة ، )15:فالحقيقــة المرســاة ن� آ
اليتـ ي ن
ـ� واحــدة ،تتلخــص ن ي� حصــد المحســن
َِ ْ َْ ُ َ
ي
اليــة أ
والمــ�ء لنفســيهما بمــا قدمــا مــن إحســان أو إســاءة ،لكــن آ
الوى ختمــت بنفــي الظلــم
ي
باليــة واضحــة ،أمــا آ
ـ� ،وصلــة ذلــك آ
عــن رب العالمـ ي ن
اليــة الثانيــة مــن ســورة الجاثيــة ّ
فذكــرت ن ي�
خاتمتهــا بالرجعــة الحتميــة للــه للمحاســبة والج ـزاء ،وصلــة ذلــك آ
باليــة واضحــة أيض ـاً ،فالج ـزاء
والســاءة يكــون ن ي� ذاك اليــوم الــذي تتــم فيــه المحاســبة ،ويتــم فيــه الجـزاء ،ومــن
الحســان إ
عــى إ
آ
ن
ت
ت
ـور� الزلزلــة
ـ� وصفــت هــذه المجريــات يــوم القيامــة ،تلــك المتضمنــة ي� سـ ي
اليــات القرآنيــة الـ ي
ن
ـ� ْوا أَ ْع َما َل ُهـ ْـم*
والقارعــة ،حيــث يقــول جــل شــأنه ي� ســورة الزلزلــة{ :يَ ْو َم ِئـ ٍـذ يَ ْصـ ُـد ُر ال َنـ ُ
ـاس أَشْ ـ َتاتاً ِلـ ي ُ َ
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ن
ش
ـال َذ َر ٍة خَ ـ ي ْـ�اً يَـ َـر ُه* َو َمــن يَ ْع َمـ ْـل ِم ْث َقـ َ
َف َمــن يَ ْع َمـ ْـل ِم ْث َقـ َ
و� ســورة القارعــة
راً يَـ َـر ُه} (الزلزلــة )8 - 6:ي
ـال َذ َر ٍة َ ّ
ـاس كَا ْل َفـ َـر ِاش
ـو َم يَ ُكـ ُ
يقــول عــز وجــل{ :ا ْلق َِار َعـ ُـة* َمــا ا ْلق َِار َعـ ُـة* َو َمــا أَ ْد َراكَ َمــا ا ْلق َِار َعـ ُـة* يَـ ْ
ـون ال َنـ ُ
ـون ا ْل ِج َبـ ُ
ـو ِ ن ي� ِعيشَ ـ ٍـة َر ِاض َيـ ٍـة*
ـوث* َوتَ ُكـ ُ
ـوش* َفأَ َمــا َمــن ث َ ُق َلـ ْ
ـت َم َو ِازي ُنــهُ * َف ُهـ َ
ـال كَا ْل ِع ْهـ ِـن ا ْل َمن ُفـ ِ
ا ْل َم ْب ُثـ ِ
ـت َم َو ِازي ُنــهُ * َفأُ ُمــهُ هَ ِاويَـ ٌـة* َو َمــا أَ ْد َراكَ
ـن خَ َفـ ْ
َوأَ َمــا َمـ ْ

َمــا ِه َيــهْ * نَــا ٌر َح ِام َيـ ٌ
ـة} (ســورة القارعــة)

والبـ شـر ليــس مــن صاحياتهــم التدخــل ن ي� المجــازاة الربانيــة ،ولكــن حديثهــم عنهــا ينحــ�
ن� نطــاق مــا علمــوه مــن ســننها المفصلــة ن� كتــاب اللــه الكريــم ،وســنة نبيــه أ
المـ ي ن
ـ� ،صــى اللــه عليــه
ي
ي
وســلم ،والمنهزمــون يحاولــون سـ تـ� عيوبهــم وزيغهــم عــن الجــادة بالخــداع الــذي قــال عنــه ســبحانه:
ـون ال ّلــهَ
{يُخَ ِاد ُعـ َ

ون} (البقــرة)9:
ـع ُر َ
ـن َآم ُنــوا َو َمــا يَخْ َد ُعـ َ
ـون ِإل َ أَنف َُس ـ ُهم َو َمــا يَشْ ـ ُ
َوا َل ِذيـ َ

والوطــان وثرواتهــا ،لــن تكــون ن� يــوم مــن أ
فالمتاجــرة الرخيصــة بالديــن ومقدســاته ،أ
اليــام
ي
إل ضــال ً وفســقاً وســوء ســبيل ،مهمــا حــاول المروجــون لهــا أن يظهروهــا بثيــاب الــذكاء ومهــارات
ن
بالنــكار ل بالتباهــي والعـ ت ن
ـ�از ،وهــي خيبــة جديــرة
النجــاز ،فهــي انحطــاط جديــر إ
البــداع وعظمــة ي� إ
إ
ن
بالنــدم والمعالجــة القويمــة ،ودون ذلــك ن
والرار عــى الخطايــا.
يعــ� التماهــي ي� الغــي ،إ
ي
امرى أمانة ي أعناق خاصة امسلمن وعامتهم فينبغي أا يضيعوه

المانــة حملهــا النســان ،وأبــت حملهــا الســماوات أ
أ
والرض والجبــال ،وأمــر اللــه بحفظهــا،
إ
ن
ونهــى عــن تضييعهــا ،وأثـ نـ� ســبحانه عــى المؤمنـ ي ن
ـن
ـ� لحفظهــا ،فقــال عــز وجــل ي� وصفهــمَ :
{وا َل ِذيـ َ
أ

ـون} (المؤمنــون 8:والمعــارج)32:
هُ ـ ْـم ِل َ َمانَا ِت ِهـ ْـم َو َع ْه ِد ِهـ ْـم َرا ُعـ َ

يقــول صاحــب أضــواء البيــان :ذكــر جــل

وعــا ن� هــذه آ
ـ� الوارثـ ي ن
ـ� المفلحـ ي ن
اليــة الكريمــة أن مــن صفــات المؤمنـ ي ن
ـ� الفــردوس ،أنهــم راعــون
ي

10

جرائم استباحة المسجد أ
القى ي ن
ب� الهتمام والتجاهل

ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
ا � ا ي�� عدد

المانــات والعهــود ،أ
ألماناتهــم وعهدهــم؛ أي محافظــون عــى أ
والمانــة تشــمل كل مــا اســتودعك اللــه،
ن
ـرص اللــه ،وحفــظ مــا ائتمنــت عليــه
وأمــرك بحفظــه ،فيدخــل فيهــا حفــظ جوارحــك مــن كل مــا ل يـ ي
مــن حقــوق النــاس.
والعهــود أيض ـاً ،تشــمل كل مــا أخــذ عليــك العهــد بحفظــه مــن حقــوق اللــه وحقــوق النــاس ،ومــا
اليــة الكريمــة مــن حفــظ أ
تضمنتــه هــذه آ
المانــات والعهــود جــاء مبين ـاً ن ي� آيــات كثـ يـ�ة.

()1

أ
النســان مــن أمــر دينــه ودنيــاه،
ـ� :المانــة والعهــد يجمــع كل مــا يحملــه إ
يقــول القرطـ ب ي
قــول ً وفعـاً ،وهــذا يعــم معـ ش
ـارة النــاس ،والمواعيــد وغـ يـ� ذلــك ،وغايــة ذلــك حفظــه ،والقيــام
بــه ،أ
والمانــة أعــم مــن العهــد ،وكل عهــد فهــو أمانــة ،فيما تقــدم فيه قــول أو فعــل أو معتقــد.

()2

وكل إنســان ن� موقــع مســؤوليته مؤتمن وراع ،ومأمور بحفظ ما اسـ تـ�عاه اللــه من أ
المانات،
ي
اع َو َم ْس ـ ُئ ٌ
ـو
ال َمـ ُ
ـن َر ِع َي ِتـ ِـهَ ،ف ِإ
ول َعـ ْ
اعَ ،وهُ ـ َ
ـام َر ٍ
مصداق ـاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلمُ ( :ك ُل ُكـ ْـم َر ٍ
ن
ن
ـو َم ْسـ ُئ ٌ
َم ْسـ ُئ ٌ
ـت ز َْو ِج َهــا َر ِاع َي ٌة،
ـن َر ِع َي ِتـ ِـهَ ،و َ
ول َعـ ْ
ول َعـ ْ
اعَ ،وهُ ـ َ
المـ ْـرأَ ُة ِ ي� بَ ْيـ ِ
ـن َر ِع َي ِتـ ِـهَ ،و َ
الر ُجـ ُـل ِ ي� أَهْ ِلـ ِـه َر ٍ
ن
ـو َم ْسـ ُئ ٌ
ـن َر ِع َي ِت ِه»َ ،ق َالَ :ف َسـ ِـم ْع ُت
ول َعـ ْ
ـي َم ْسـ ُئو َل ٌة َعـ ْ
اعَ ،وهُ ـ َ
ـن َر ِع َي ِت َهــاَ ،والخَ ـ ِ
ـاد ُم ِ ي� َمـ ِ
َو ِهـ َ
ـال َسـ ِي ِد ِه َر ٍ
ـ�َ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َمَ ،قـ َ
ـال:
هَ ــؤُ ل َ ِء ِمـ ْ
ـول ال َلـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َمَ ،وأَ ْح ِسـ ُ
ـن َر ُسـ ِ
ـب ال َنـ ِب ي َ
ن
اعَ ،و ُك ُل ُكـ ْـم َم ْسـ ُئ ٌ
ـو َم ْسـ ُئ ٌ
ـن َر ِع َي ِتـ ِـه) (،)3
َ
ول َعـ ْ
ول َعـ ْ
اعَ ،وهُ ـ َ
الر ُجـ ُـل ِ ي� َمـ ِ
«و َ
ـن َر ِع َي ِتـ ِـهَ ،ف ُك ُل ُكـ ْـم َر ٍ
ـال أَ ِبيـ ِـه َر ٍ
والراعــي هــو الحافــظ المؤتمــن الملـ ت ن
ـ�م صــاح مــا اؤتمــن عــى حفظــه ،فهــو مطلــوب بالعــدل
فيــه ،والقيــام بمصالحــه.

()4
4

 .1أضواء البيان.319 /5:
تفس�
القرط�.107 /12:
 .2ي
بي
ن
ن
 .3صحيح البخاري ،كتاب ي� الستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ،باب العبد راع ي� مال سيده ،ول يعمل إل بإذنه.
 .4تحفة أ
الحوذي.294 /5 :
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فهــل حفــظ المســلمون المســجد أ
القــى المبــارك الــذي اسـ تـ�عاهم اللــه إيــاه؟! كونــه

أ
ت
ـ�
مــرى نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وقبلتهــم الوى ،وثالــث أعظــم مســاجد إ
الســام ،الـ ي
أ
ت
ش
ـ� اسـ تـ�عاهم اللــه إياهــا ،فســكتوا
حــ� تريــع شــد الرحــال فيهــا ،أم أنهــم ضيعــوا المانــة الـ ي
عــن ســلبها وتدنيســها ،وبعضهــم يشــارك ن ي� التفريــط بهــا جهــاراً نهــاراً ،واللــه جــل ن ي� عــاه نهــى
أ
ـن َآم ُنــواْ ل َ تَخُ ونُــواْ ال ّلــهَ
عــن خيانــة المانــة ،وحــذر مــن التفريــط فيهــا ،فقــال تعــاى{ :يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـول وت َخُ ونُــواْ أَمان َات ُكــم وأَنتــم ت َع َلمــون} أ
(النفــال)27:
َ ِ ْ َ ُ ْ ْ ُ َ
الر ُسـ َ َ
َو َ

أمــا الذيــن صدقــوا العهــد مــع اللــه ،فلــم ولــن يضيعــوا المســجد أ
القــى المبــارك،
وســيبقون عــى العهــد ن ي� حفظــه ،والــذود عنــه ،وشــد الرحــال إليــه مــا اســتطاعوا إى ذلــك ســبياً،
ـ� ،ول المتخاذلـ ي ن
ـ� ،ول المثبطـ ي ن
ولــم ولــن يقبلــوا ألنفســهم يوم ـاً أن يكونــوا مــع المفرطـ ي ن
ـ� ،ول
ـاوم� عــى قدســهم وأقصاهــم ،وثــرى أوطانهــم المجبــول بدمــاء شــهدائهم ،راجـ ي ن
مــع المسـ ي ن
ـ�
ـ� ِر َجـ ٌ
ـال َص َد ُقــوا َمــا َعاهَ ـ ُـدوا ال َلــهَ َع َل ْيـ ِـه
ـن ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
أن يكونــوا بذلــك ممــن قــال فيهــم عــز وجــل{ِ :مـ َ
َف ِم ْن ُهــم َمــن َقـ ن َ
ـى ن َْح َبــهُ

ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بد ُلــوا تَبدي ـا } أ
(الح ـزاب)23:
ِْ ً
َِ ْ ُ َ َ َ ِ ُ َ َ ََ

حمــى اللــه القــدس ومقدســاتها ،وعــى رأســها المســجد أ
القــى المبــارك ،مــن عبــث
ـ� ،وظلــم الجائريــن ،وطمــع الغاصبـ ي ن
العابثـ ي ن
ـ� ،ويــر لهــا تحريـراً عاجـا ً غـ يـ� آجــل ،وهو ســبحانه
ش
العــى العظيــم.
وبالجابــة جديــر ،ول حــول ول قــوة إل باللــه
ىء قديــر ،إ
ي
عــى كل ي
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ك
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� دد
آاء
ي َ
فَ ِبأَ ِ

َربِ َ
ا َرى؟!
ك تَتَ َ
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله
رئيس التحرير

ين
ين
المحظوظــ� بنعمــه ســبحانه وآلئــه:
المخلوقــ�،
ال�يــة لــكل فــرد مــن
ســؤال مــن رب ب
ن
الطــاق ،معنــاه بــأي
و� التفسـ يـ� أن هــذه مخاطبــة ل إانســان عــى إ
{ َف ِبـأَ ِي َآلء َربِــكَ تَ َت َمــا َرى} {النجــم }55:ي
نعــم ربــك تشــك؟( ،)1ويؤكــد هــذا المعـ نـ� الـرازي ن ي� تفسـ يـ�ه ،فيقــول :والخطــاب عــام ،كأنــه يقــول:
بــأي النعــم أيهــا الســامع تشــك أو تجــادل؟

()2

ُا تُ َك ِذبَانِ }؟!
ي آاَ ء َربِك َ
{فَ ِبأَ ِ

ســؤال إنــكاري آخــر مــن اللــه لخلقــه ،عــى نســق الــذي جــاء ن� آ
اليــة القرآنيــة أعــاه مــن
ي
ن
ـان} وقــد تكــرر ذكــر
ســورة النجــم ،طــرح ي� ســورة الرحمــن ،حيــث قــال تعــاىَ { :ف ِبـأَ ِي َآلء َربِك َُمــا تُك َِذبَـ ِ
آ
ن
ن
ـبع� آيــة ،ن� إحــدى وثاثـ ي ن
ـا� والسـ ي ن
ـ� آيــة
هــذه اليــة الكريمــة ي� عــروس الق ـرآن وحدهــا ،ذات الثمـ ي
ي
اليــات آ
منهــا ،فشــكلت مــا يقــارب  ٪40مــن آياتهــا ،وذلــك ن� آ
التيــة13 :و16و 18و ،21و ،23و ،25و28
ي
و 30و 32و 34و 36و 38و 40و 42و 45و 47و 49و 51و 53و 55و 57و 59و 61و 63و 65و 67و 69و71
و 73و 75و.77
الت�يــل ،أن آ
اللء هــي النعــم ،والخطــاب للثقلـ ي ن
جــاء ن� التســهيل لعلــوم ن ن
النــس والجــن،
ـ� إ
ي
آ
{سـ َنف ُْر ُغ َل ُكـ ْـم أَيُ َهــا ال َث َقـ َـا ِن} (الرحمــن )31:وكــرر هــذه اليــة تأكيــداً ومبالغــة ،وقيــل
بدليــل قولــه تعــاىَ :
ن آ
ت
()3
الــ� قبلــه ،فليــس بتأكيــد.
إن كل موضــع منهــا يرجــع إى معــ� اليــة ي

 .1التسهيل لعلوم ن ن
الت�يل.79 /4 :
الكب�.23 /29 :
.2
التفس� ي
ي
 .3التسهيل لعلوم ن ن
الت�يل.84 - 83 /4 :
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ن
ين
تفســ� الكتــاب العزيــز ،جــاء أنــه تكــرر ذكرهــا ،تأكيــداً أو تنبيهــاً
الوجــ� ن ي�
و� المحــرر
ي
ي
للنفــوس ،وتحريــكاً لهــا ،وهــذه طريقــة مــن الفصاحــة معروفــة ،وهــي مــن كتــاب اللــه ن ي� مواضــع،
ن
ن
و� كام العــرب ،وذهــب قــوم منهــم إى أن هــذا التكـرار
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ي
ي
و� حديــث النـ ب ي
إنمــا هــو لمــا اختلفــت النعــم المذكــورة ،كــرر التوقيــف مــع كل واحــدة منهــا ،وهــذا حســن.
ن
ن
النــكار والتوبيــخ عــى مــا فصــل مــن
وجــاء ي� تفسـ يـ� ب يأ� الســعود ،أن الفــاء ي� {فبــأي} تل�تيــب إ
فنــون النعمــاء ،وصنــوف آ
اللء الموجبــة ل إايمــان والشــكر ،والتعــرض لعنــوان الربوبيــة المنبئــة عــن
المالكيــة الكليــة ،ت
النكــ� ،وتشــديد التوبيــخ.
ضم�هــم ،لتأكيــد
وال�بيــة ،مــع إ
ي
الضافــة إى ي
()1

ومعـ نـ� تكذيبهــم بآلئــه تعــاى كفرهــم بهــا ،إمــا بإنــكار كونهــا نعمــة ن ي� نفســها ،وإمــا بإنــكار
كونهــا مــن اللــه تعــاى ،مــع العـ تـ�اف بكونهــا نعمــة ن ي� نفســها ،فــإن شإراكهــم آللهتهــم بــه تعــاى
والتعبــ� عــن كفرهــم المذكــور
ن ي� العبــادة ،مــن دواعــي شإراكهــم لهــا بــه تعــاى فيمــا يوجبهــا،
ي
آ
اليمــان والشــكر ،شــهادة منهــا بذلــك ،فكفرهم
بالتكذيــب؛ لمــا أن دللــة اللء المذكــورة عــى وجــوب إ
بهــا تكذيــب بهــا ل محالــة؛ أي :فــإذا كان أ
المــر كمــا فصــل ،فبــأي فــرد مــن أفـراد آلء مالككمــا ومربيكمــا
بتلــك آ
اللء تكذبــان؟ مــع أن كا ً منهــا ناطــق بالحــق ،شــاهد بالصــدق{ ،فبــأي آلء ربكمــا تكذبان}ممــا
()2
أفــاض عليكمــا ن ي� تضاعيــف خلقكمــا مــن ســوابغ النعــم.

اأمر بذكر اآاء وشكرها

ت
ســور� النجــم والرحمــن ،باســتخدام أســلوب التســاؤل ،أو
التذكــ� بــآلء اللــه ن ي�
جــاء
ي
ي
الســتفهام التذكــ�ي ،أو التوبيخــي لمنكــري النعــم ،أمــا ن� ســورة أ
الع ـراف ،فجــاء ذكرهــا بصيغــة
ي
ي
أ
آيتــ� منهــا ،فقــال تعــاىَ { :فا ْذكُــرواْ آلء ال ّلــه َلع َلكُــم تُفْلحــون} أ
المــر ،وذلــك ن� ي ن
(العــراف )69وقــال
ِ َ ْ ِ ُ َ
ُ
ي
تعــاىَ { :فا ْذكُــرواْ آلء ال ّلــه ول تَعث ن أ
الَرض مفْســدين} أ
(العــراف)74
َــوا ِ ي� ْ ِ ُ ِ ِ َ
ِ َ َ ْ ْ
ُ

ن ن
تفس� الكتاب العزيز.226 /5 :
 .1المحرر
الوج� ي� ي
ي
تفس� ب يأ� السعود.179 - 178 /8 :
 .2ي
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ن
ن
ن آ ن
ـ� قــد ذكــرت لكــم بعــض أقســام مــا آتاكــم
وطلــب ذكــر آلء اللــه ي� هاتـ يـ� اليتـ يـ� ،يعـ ي
اللــه مــن النعــم ،وذكــر الــكل طويــل ،فاذكــروا أنتــم بعقولكــم مــا فيهــا(.)1
ن
و� تفسـ يـ� البحــر المحيــط ،أن اللــه ذكّرهــم أول ً بإنعامــه عليهــم ،حيــث جعلهــم خلفــاء،
ي
وزادهــم بســطة ،وذكرهــم ثانيـاً بنعمــه عليهــم مطلقـاً ،ل بتقييــد زمــان الجعــل{ ،واذكــروا} الظاهــر
أنــه مــن الذكــر ،وهــو أن ل يتناســوا نعمــه ،بــل تكــون نعمــه عــى ذكــر منكــم ،رجــاء أن تفلحــوا،
وتعليــق رجــاء الفــاح عــى مجـ ّـرد ّ
الذكــر ل يظهــر ،فيحتــاج إى تقديــر محــذوف ،تي�تــب عليــه رجــاء
الفــاح ،وتقديــره ،واللــه أعلــم :فاذكــروا آلء اللــه وإفــراده بالعبــادة ،أل تــرى إى قولــه{ :أجئتنــا لنعبــد
ن
ـتحق إلف ـراده بالعبــادة ،ونبــذه مــا
و� ذكرهــم آلء اللــه ،ذكــر المنعــم عليهــم ،المسـ ّ
اللــه وحــده} ي
()2
ســواه ،وقيــل (اذكــروا) هنــا بمعـ نـ� اشــكروا.

مفاصل رئيسة آاء الله عى عباده
النســان الكثـ يـ�ة والمنوعــة ،ل تعــد ول تحــى ،مصداق ـاً لقولــه ســبحانه
ِنعــم اللــه عــى إ
تعاى{:وآتَا ُكــم ِمــن ك ُِل َمــا َسـأَ ْل ُت ُمو ُه َو ِإن
ـا{:و ِإن ت َُعـ ُـدواْ ِن ْع َمـ َـة ال ّلـ ِـه ل َ ت ُْح ُصوهَ ــا( }...النحــل )18وقــال
َ
عنهـ َ
ــوم َكفَــا ٌر} (إبراهيــم ،)34فكيــف لعاقــل مــن النــاس
نس َ
ــان َلظَ ُل ٌ
ــت ال ّل ِــه ل َ ت ُْح ُصوهَ ــا ِإ َن ِإ
ت َُع ُ
ــدواْ ِن ْع َم َ
ال َ
ن
ن
و�
أن ينكــر ِنعــم اللــه أو يشــك فيهــا؟! فمفاصــل آلء اللــه موجــودة ي� بنيــة إ
النســان وحولــه ،ي
حياتــه ومماتــه وآخرتــه ،أ
ولنهــا ل تعــد ول تحــى ،فح�هــا ن ي� حديــث ومقــال محــال ،وإنمــا المـراد
ت
ـأ�:
تذكـ يـ� بجوانــب مــن مفاصلهــا الرئيســة؛ للحــث عــى ذكرهــا وشــكرها ،ومــن تلــك الجوانــب مــا يـ ي

خلق اإنسان:
ـ� زوجـ ي ن
قــدر اللــه أن ييــر الوجــود البـ شـري ،ببســاطة وســهولة ويــر ،فمــن جمــاع بـ ي ن
ـ�،
أحدهمــا ذكــر أ
والخــرى أنـ شـ� ،يجــدان فيــه متعــة مرغوبــة لديهمــا فطري ـاً وغرائزي ـاً ،فيقضيــان بــه
ـ� لنشــأة أ
حاجــة ملحــة لديهمــا ،وإذا شــاء اللــه والتقــى إفـراز الرجــل مــع إفـراز المـرأة الخاصـ ي ن
الجنــة،
الكب�133 /14 :
.1
التفس� ي
ي
تفس� البحر المحيط.328 /4 :
 .2ي
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يبــدأ مســار وجــود إنســان آخــر بالحركــة والمسـ يـ� ،وبعــد حمــل يمتــد عــادة بضعــة أشــهر ،يولــد
ن
ـا� جديــد ،يرفــد الوجــود البـ شـري بدعامــة لســتمرار بقائــه ،وهــذا المولــود يخــرج بصورة
مخلــوق إنسـ ي
مختلفــة تمامـاً عــن شــكل إفـرازات الزوجـ ي ن
ـ� ،الـ تـ� وصفهــا القـرآن الكريــم بمــاء مهـ ي ن
ـ� ،والجــزء المفــرز
ي
الــذي كتــب لــه النجــاح للتلقيــح ،ل يــرى إل بالمجاهــر الدقيقــة ،ومــن ثــم يخــرج الجنـ ي ن
ـ� المتكــون
ش
ـ� والقبــض ،عــدا عــن المكونــات الداخليــة المتكاملــة،
مــزوداً بأجهــزة منظمــة ،للســمع والبــ� والمـ ي
والحــواس الخاصــة ،وتمــر أ
اليــام والســنون ،وإذا بهــذا المخلــوق لــه صــورة وإرادة وحركــة ودور
ن
ن
ش
ـ� الق ـرآن
ريــادي ،آخــر يســاهم بــه ي� تواصــل عمليــة الوجــود البــري ،وهكــذا دواليــك ،وقــد عـ ي
النظــار وجــذب العقــول للتفكــ� ن� آيــات خلــق النســان ،آ
الكريــم بالتنبيــه ولفــت أ
واليــات العظيمــة
إ
ي ي
ن ي� أجهزتــه البدنيــة المصممــة بدقــة متناهيــة ،وأي خلــل ن ي� أي منهــا يحــدث مشــكلة خلقيــة ،إضافــة
إى الناحيــة الجماليــة ،الـ تـ� أضفاهــا اللــه عــى النســان بجنســيه الذكــر أ
والنـ شـ� ،وبصــورة تجــذب كل
إ
ي
آ
النســان عــن تعطيلهــا ن ي� الوضــع الطبيعــي ،أو
جنــس منهمــا لاخــر ،بصــورة فطريــة عفويــة ،يعجــز إ
التشــويش عليهــا ،ومــن آ
اليــات القرآنيــة ذات الصلــة ،قولــه تعــاى{ :ا َلـ ِـذي أَ ْح َسـ َ ش
ى ٍء خَ َل َقــهُ َوبَـ َـدأَ
ـن ك َُل َ ي ْ
نســان ِمــن ِطـ ي ن
ـ�* ثُـ َـم َج َعـ َـل ن َْس ـ َلهُ ِمــن ُسـ َـا َل ٍة ِمــن َمــاء َمهـ ي ن
ـوا ُه َونَ َفــخَ ِفيـ ِـه ِمــن
خَ ْلـ َ
ـق ْ ِإ
ـ�* ثُـ َـم َسـ َ
ال َ ِ
ِ
ٍ
أ
أ
{وال ّلــهُ أَخْ َر َج ُكــم ِمن
السـ ْـم َع َو ْالَبْ َصــا َر َو ْال َ ْف ِئـ َـد َة َق ِليـا ً َمــا تَشْ ــكُ ُر َ
ون} (الســجدةَ ،)9 - 7:
ُر ِ
وحـ ِـه َو َج َعـ َـل َل ُكـ ُـم َ
أ
أ
ون} (النحل)78:
ـون شَ ـ ْيئاً َو َج َعـ َـل َل ُكـ ُـم ا ْل َسـ ْـم َع َوالَبْ َصــا َر َوال َ ْف ِئـ َـد َة َل َع َل ُكـ ْـم تَشْ ــكُ ُر َ
ـون أُ َم َها ِت ُكـ ْـم ل َ ت َْع َل ُمـ َ
بُطُـ ِ
*وهَ َدي ْ َنا ُه ال َن ْج َدي ْ ِن} (البلد)10 - 8:
*و ِل َساناً َوشَ َف َت ي ْ ن� َ
{أَ َل ْم ن َْج َعل َلهُ َع ْي َن ي ْ ن� َ
ن
ـان ِ ن ي� أَ ْح َسـ ِـن
نسـ َ
النســان ي� أحســن تقويــم ،فقــال ســبحانهَ { :ل َقـ ْـد خَ َل ْق َنــا ْ ِإ
واللــه خلــق إ
ال َ
ـان
نسـ ُ
النســان بأنــه خلقــه فســواه فعدلــه ،فقــال عــز وجــل{ :يَــا أَيُ َهــا ْ ِإ
تَق ِْويـ ٍـم} (التـ ي نـ� )4:وذكــر اللــه إ
ال َ
ن
صــو َر ٍة َمــا شَ ــاء َر َك َبــكَ } (النفطــار)8 - 6:
َمــا َغـ َـركَ ِب َربِــكَ ا ْلك َِريـ ِـم* ا َلـ ِـذي خَ َل َقــكَ َف َسـ َ
ـواكَ َف َع َد َلــكَ * ِ ي� أَ ِي ُ
ـان َمــا َغــركَ بربِــكَ ا ْلكَريـ ِـم} يتقاطــع مــع التسـ ي ن
ـاؤل� ســابقي
نسـ ُ
النــكاري هنــا{ :يَــا أَيُ َهــا ْ ِإ
والتســاؤل إ
ال َ
َ َِ
ِ
ـان}؟!
الذكــرَ { :ف ِبـأَ ِي َآلء َربِــكَ تَ َت َمــا َرى}؟! و{ َف ِبـأَ ِي َآلء َربِك َُمــا تُك َِذبَـ ِ
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ة
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ل
ا
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� دد

فاللــه خلــق النســان فجعلــه ســوياً ،ســالم أ
العضــاء ،فصـ يـ�ه معتــدلً ،متناســب الخلــق،
إ
مــن غـ يـ� تفــاوت فيــه ،فلــم يجعــل إحــدى اليديــن أطــول ،ول إحــدى العينـ ي ن
ـ� أوســع ،ول بعــض

أ
ش
ـ� قائمـاً ،ل كالبهائــم ،وخلقــه خلقــة
العضــاء أبيــض وبعضهــا أســود ،وجعلــه معتــدل الخلــق ،يمـ ي
أ
و(مــا) ن ي� َ{مــا شَ ــآء}مزيدة،
حســنة ،مفارقــة لســائر الخلــق ،أو فعدلــه إى بعــض الشــكال والهيئــاتَ ،
ن
أي صــورة اقتضتهــا مشــيئته وحكمتــه ،مــن الصــور المختلفــة ن ي� الحســن والقبــح ،والطــول
أي ركبــك ي� ّ
القــارب ،وخــاف الشــبه )1( .ومــع هــذه آ
والنوثــة ،والشــبه ببعــض أ
والقــ� ،والذكــورة أ
اللء كلهــا
أ
النســان كيــف يُخــدع بالباطــل؟! فينكرهــا ويكفــر بربــه أو يعصيــه.
عجــب لمــر إ
والمـراد بـــ َ{مــا َغـ َـركَ ِب َربِــكَ ا ْلك َِريـ ِـم}؟! أي مــا الــذي خدعــك وســول لــك الباطــل؟! حـ تـ� تركت
الواجبــات وأتيــت بالمحرمــات ،والمعـ نـ� مــا الــذي أمنــك مــن عقابــه؟ مــع أنــه غـ يـ� مأمــون ،هــذا إذا

ن
ـان َمــا َغـ َـركَ ِب َربِــكَ ا ْلك َِر ِيم}عــى جميــع العصــاة ،وأما إذا
نسـ ُ
حمــل الخطــاب ي� قولــه تعــاى{ :يَــا أَيُ َهــا ْ ِإ
ال َ
()2
حمــل عــى الكافــر ،فالمعـ نـ� مــا الــذي دعــاك إى الكفــر والجحــد بالرســل ،وإنــكار الحـ شـر والنـ شـر؟!
آ
ن
النســان ،يبقــى مـ بـ�ر لــه ليتمــارى
فهــل مــع هــذه اللء العظيمــة الظاهــرة البينــة ي� خلــق إ
ن ي� آلء اللــه ،أو يوجــد لــه عــذر ن ي� تكذيبهــا؟!

الهداية للحق واإمان:

النعــم المســتوحاة مــن معـ ي ن
ـ� الهدايــة ل إايمــان كثـ يـ�ة ،يلمســها المهتــدون ن ي� حياتهــم
وجــوه ِ
و� آ
ن
الخــرة يعـ ت ن
ـ�ون بهــا ويفتخــرون وينعمــون ،وعــن هــذا يُحــدث القـرآن الكريــم،
الدنيــا ويعيشــونها ،ي
ـع ِر ْض َوانَــهُ ُس ـ ُب َل
ـ�* يَ ْهـ ِـدي ِبـ ِـه ال ّلــهُ َمـ ِـن اتَ َبـ َ
ـاب ُم ِبـ ي ن ٌ
فيقــول تعــاىَ ...{ :قـ ْـد َجاء ُكــم ِمـ َ
ـن ال ّلـ ِـه نُــو ٌر َو ِك َتـ ٌ
يم} (المائــدة)16 - 15 :
ــور ِب ِإ ْذ ِن ِــه َويَ ْه ِد ِيه ْ
ر ٍاط ُم ْســ َت ِق ٍ
ــن الظُ ُل َم ِ
َ
ــات ِإ َى ال ُن ِ
الســا َ ِم َويُخْ ِر ُج ُهــم ِم ِ
ــم ِإ َى ِ َ

ويقــول عــز وجل{:ونَزعنــا مــا ن� صدورهــم مــن غـ ٍـل تَجــري مــن تَحتهــم أ
الَنْ َهــا ُر َو َقا ُلــواْ ا ْل َح ْم ُد
ِِْ ُ
ْ ِ ِ
َ ََْ َ ِي ُ ُ ِِ ِ ْ ِ

ـق َونُــو ُدواْ أَن
ـاءت ُر ُسـ ُـل َربِ َنــا ِبا ْل َحـ ِ
ـول أَ ْن هَ َدانَــا ال ّلــهُ َل َقـ ْـد َجـ ْ
ِل ّلـ ِـه ا َلـ ِـذي هَ َدانَــا ِل َهــ َـذا َو َمــا ُك َنــا ِل َن ْه َتـ ِـد َي َلـ ْ
ـة أُورثْتموهَ ــا بمــا كُنتــم ت َعم ُلــون} أ
(الع ـراف)43:
ُ ْ ْ َ َ
َِ
ِت ْل ُكـ ُـم ا ْل َج َنـ ُ ِ ُ ُ
 .1الكشاف.716 /4 :
الكب� .73 /31 :
.2
التفس� ي
ي
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ـون َع َل ْيكَ أَ ْن
ولجليــل نعمــة الهدايــة عــى المهتديــنَ ،من الله عليهم بهــا ،فقال عز وجــل{ :يَ ُم ُنـ َ
َ
�}(الحجرات)17:
ـان ِإن كُن ُت ْم َص ِاد ِق ي ن َ
ى ِإ ْسـ َـا َمكُم بَ ِل ال َلــهُ يَ ُم ُن َع َل ْيك ُْم أَ ْن هَ َداك ُْم ِل ْ ِإا َيمـ ِ
أ ْسـ َل ُموا ُقــل َل ت َُم ُنوا َع َ ي َ
فالهدايــة مؤداهــا أن يســتقر أهلهــا ن� جنــات تجــري مــن تحتهــا أ
النهــار ،ويلخــص الحديــث
ي
ـدى آلء اللــه المتجليــة ن ي� هــذا المصـ يـ� ،كمــا جــاء ن ي� الحديــث الصحيــح ،عــن رســول ال َلـ ِـه ،صــى
القـ ي
ـ� َرأَ ْت ،ول أُ ُذ ٌن َسـ ِـم َع ْت،
ـ� ،مــا َل َعـ ي ْ ن ٌ
الصا ِل ِحـ ي ن َ
اللــه عليــه وســلم :قــال اللــه تعــاى( :أَ ْعـ َـد ْد ُت ِل ِع َبـ ِ
ـادي َ
ـس مــا أُخْ ِفــي لهــم مــن ُقــر ِة أَ ْعـ ي ُ ن
ش
ـ�})
ـر ،فاقــرؤوا إن ِشـ ْئ ُت ْم{ :فــا ت َْع َلـ ُـم نَ ْفـ ٌ
َ
ول خَ طَـ َـر عــى َق ْلـ ِ
ٍ
َ
ـب بَـ َ ٍ

(*)
1

تسخر موجودات الكون مصالح اإنسان ومنافعه:

النســان ،أن ســخر لــه موجودات الكــون ،ما ن ي� ســمائه وأرضه ،من
مــن آلء الله الواســعة عى إ
آ
ت
ـ� تحدثت
نبــات وحيــوان وبحــار وأنهــار وجبــال وســهول ووديان ،ومــا إى ذلك ،ومــن اليــات القرآنية الـ ي
عــن هــذا التســخ� ،قولــه تعــاى{ :أَ َلــم تَــروا أَن ال َلهَ ســخَ ر َل ُكــم مــا ن� الســماوات ومــا ن� ْ أ
ال َ ْر ِض َوأَ ْسـ َبغَ
ْ َْ َ
ي
َ َ
َ ِي َ َ َ ِ ََ ِي
َع َل ْي ُكـ ْـم ِن َع َمــهُ

ن

�} (لقمان)20:
ظَ ِاهـ َـر ًة َوبَ ِاط َنـ ًـة َو ِم َن ال َن ِاس َمن يُ َجـ ِ
ـاب ُم ِن ي ٍ
ـاد ُل ِ ي� ال َل ِه ِبغَ ي ْ ِ� ِع ْل ٍم َو َل هُ ًدى َو َل ِك َتـ ٍ

� َو َسخَ َر َلك ُُم ال َل ْي َل َوال َن َها َر}
{و َسخَ ر َلك ُُم الشَ ْم َس َوا ْلق ََم َر َدآ ِئ َب ي ن َ
ويقول عز وجلَ :
آ
ن
ـات ِلق َْو ٍم يَ ْع ِق ُلون}
{و َســخَ َر َل ُكـ ُـم ال َل ْي َل َوا ْل َن َها َر َوالشَ ـ ْـم َس َوا ْلق ََم َر َوا ْل ُن ُج ُ
وم ُم َســخَ َر ٌ
َ
ات ِبأَ ْم ِر ِه ِإ َن ِ ي� َذ ِلكَ َليَـ ٍ
واليــات القرآنيــة الدالــة عــى هــذا التســخ� كثــ�ة ،ومــادام أ
(النحــل )12:آ
المــر كذلــك ،فكيف ل إانســان أن
ي ي
يتمارى ن� هذه النعم ،أو يكذبها ،وهو ينتفع من خ�ات أ
الرض والسماوات وما فيهن ،ن� مجالت ت
ش� .
ي
ِ
ي
ي
(إبراهيم)33:

صحة العقول واأبدان:

الصحــة تــاج عــى رؤوس أ
الصحــاء ،ي ـراه أكـ شـ� ويتمعــن بــه بشــكل أعمــق المـ ن
ـرص ،الذيــن
يعانــون مــن فقــد هــذه النعمــة ،أو مــن عــور فيهــا ،وكثــ�اً مــا يغفــل أ
الصحــاء عــن التأمــل بهــذه
ي
النعمــة ،ول يبــادرون إى شــكر اللــه عليهــا ،فالصحــة نعمــة يتفضــل اللــه بهــا عــى خلقــه ،لتســتقيم
وبغ�هــا يفقــد المــرء اللــذات ،ويقــع ن ي� خلــل المــذاق ،كمــا
حياتهــم ،ويشــعروا بمتعــة الحيــاة معهــا ،ي
* صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب ما جاء ن ي� صفة الجنة وأنها مخلوقة.
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َف ِبأَ ِي َآلء َربِكَ تَ َت َما َرى؟!
قال الشعراء ،من أمثال
المتن�:
بي
يجد ُمراً ِبه الماء ال ُزلل

مريض
ْ
فم ُم ٍر ٍ
ومن يَكُ ذا ٍ
البوص�ي:
وكما قال
ي

قم
الع� ضو َء
كر ي ن ُ
الفم َ
مد وي ُن ِك ُر ُ
الماء ِم ْن َس ِ
طعم ِ
الشمس من َر ٍ
ِ
قد ت ُن ُ
ت
النســان ،فعــن
ـ� تفضــل بهــا عــى إ
فليــس غريبـاً أن تعــد الصحــة مــن ِنعــم اللــه الجليلــة الـ ي
ابــن َعبـ ٍ ن
ـون ِف ِيه َمــا
ـان َمغْ ُبـ ٌ
َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ( :ن ْع َم َتـ ِ
ـاس ،ي
رص اللــه عنهمــا ،قــال :قــال النـ ب ي
الص َح ُ
َــرا ُغ)
ــ� مــن النــاس؛ ِ
ك َِث ي ٌ
ــة َوا ْلف َ

()1

ش
اب
ر الـ َـد َو ِ
والمـراد بالصحــة هنــا ســامة البــدن والنفــس والعقــل ،فاللــه تعــاى يقــول{ِ :إ َن َ َ
(النفــال )22:فذكــر ن� آ
عنــد ال ّلــه الصــم ا ْلب ْكــم ا َلذيــن ل يعق ُلــون} أ
اليــة الكريمــة العقــل وحــواس بدنيــة.
ِ َ ِ ُ ُ ُ ُ ِ َ ََِْ َ
ي
ت
الــ� أنعــم بهــا عليهــم ،أو
ونعــى اللــه عــى الذيــن يعطلــون ِ
النعــم البدنيــة والعقليــة ي
ـوب ل َ
ـن َو ِإ
يســيئون اســتخدامها ،فقــال عــز وجــلَ :
ـن ا ْل ِجـ ِ
{و َل َقـ ْـد َذ َرأْنَــا ِل َج َه َنـ َـم ك َِثـ يـ�اً ِمـ َ
النـ ِـس َل ُهـ ْـم ُق ُلـ ٌ
أ
ـام بَـ ْـل هُ ـ ْـم أَ َض ُل
ان ل َ يَ ْسـ َـم ُع َ
ون ِب َهــا َو َل ُهـ ْـم آ َذ ٌ
ـ� َ
يَ ْف َق ُهـ َ
ـون ِب َهــا َو َل ُهـ ْـم أَ ْعـ ي ُ ن ٌ
ون ِب َهــا أُ ْو َلــ ِـئكَ كَالَن َْعـ ِ
ـ� ل َ يُ ْبـ ِ ُ
أُو َلـــئكَ هُ ــم الْغَ اف ُلــون} أ
(الع ـراف)179:
ِ َ
ُ
ْ ِ
النســان قــد يبتــى بالمــرض ،ومــن نعــم اللــه عليــه أن
وإى جانــب أن الصحــة نعمــة ،فــإن إ
ـو
ييــر لــه الشــفاء ،مصداق ـاً لقولــه تعــاى المنســوب إى إبراهيــم ،عليــه السـ
ـام{:و ِإ َذا َم ِر ْضـ ُ
َ
ـت َف ُهـ َ
ــف ي ن
�} (الشــعراء)80:
يَشْ ِ ِ
فمــن نعــم اللــه عــى المـ ن
ـرص أنــه ســبحانه أنــزل لــكل داء دواء ،فالرســول ،صــى اللــه عليــه
ـو ِر جنهــمَ ،فأَبْ ِر ُدوهَ ــا
وســلم ،لمــا ذكــر الحمــى حــث عــى إبرادهــا بالمــاء ،حيــث قال(:ا ْل ُح َمــى مــن َفـ ْ
ـاء)( ،)2فالحمــى حـرارة ،ومــن وســائل خفضهــا المــاء ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
َع ْن ُكـ ْـم ِبا ْل َمـ ِ
بـ ي ن
ـ� أن اللــه أنــزل الــداء والــدواء ،فقال(:مــا أَنْ ـ َز َل اللــه َدا ًء إل أَنْ ـ َز َل لــه ِش ـفَا ًء)( ،)3وقالِ (:ل ـك ُِل َد ٍاء
ـب َد َوا ُء الـ َـد ِاء ،بَـ َـرأَ ِبـ ِـإ ْذ ِن ال َلـ ِـه عــز وجــل)(.)4
َد َوا ٌء ،فــإذا أُ ِصيـ َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ل عيش إل عيش آ
الخرة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب صفة النار وأنها مخلوقة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما أنزل الله داء إل أنزل له شفاء.
 .4صحيح مسلم ،كتاب التداوي ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.
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ومــع الحــث عــى التــداوي يبقــى أ
المــل والتطلــع إى الشــفاء مرهون ـاً بقــدر اللــه وتيسـ يـ�ه،
ـوب
فهــذا أيــوب ،عليــه الســام ،يدعــو اللــه أن يكشــف عنــه الـ نـ� ،حســب مــا قــال ســبحانه
َ
عنه{:وأَيُـ َ
ن
َن
�} أ
ن
(النبيــاء)83:
الر ِاح ِم ي ن َ
الــ� َوأَ َ
نــت أَ ْر َح ُ
ــم َ
ــ� ُ ُ
ِإ ْذ نَــا َدى َربَــهُ أ ي ِ� َم َس ِ ي َ
وعــن أَنَـ ٍـس أَ َن َر ُسـ َ
ـت
ـول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،عــا َد َر ُجـ ًـا مــن ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
� قــد خَ َفـ َ
ش
ـ� ٍء أو ت َْسـأَ ُلهُ
َف َصــا َر ِم ْثـ َـل ا ْل َفـ ْـر ِخ ،فقــال لــه رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليه وســلم( :هــل ُك ْنـ َ
ـت ت َْد ُعــو ِبـ َ ي ْ
ن آ
ن
ِإيَــا ُه؟ قــال :نعــم ،كنــت أَ ُقـ ُ
الدنْ َيــا ،فقــال
ـ� ِبـ ِـه ي� ْال ِخـ َـر ِةَ ،ف َع ِج ْلــهُ يى ي� ُ
ـول :اللهــم مــا ُك ْنـ َ
ـت ُم َع ِاقـ ِب ي
ـت :اللهــم
رســول ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمُ :س ـ ْب َح َ
ان ال َلـ ِـهَ ،ل ت ُِطي ُقــهُ أو َل ت َْس ـ َت ِط ُ
يعهُ  ،أَ َفـ َـا ُق ْلـ َ
آتنــا ن� الدنْيــا حس ـن ًة ،ن آ
()1
ـار ،قــالَ :ف َد َعــا ال َلــهَ لــه َفشَ ـفَا ُه)
َِ ي ُ َ َ َ َ
و� ْال ِخـ َـر ِة َح َس ـ َن ًةَ ،و ِق َنــا َعـ َـذ َ
ي
اب ال َنـ ِ
فــإى جانــب نعمــة الصحــة والعافيــة ،فــإن اللــه جــل ن ي� عــاه يتفضــل عــى الــذي يبتــى
أ
ـ� ،صــى اللــه عليــه
بمــرض ،باحتســاب الجــر لــه ،فعــن ب يأ� َسـ ِـع ٍيد ا ْلخُ ـ ْـد ِر ِيَ ،و َعـ ْ
ـن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،عــن النـ ب ي
ـب ،ول هَ ـ ٍـم ول ُحـ ْز ٍن ،ول أَ ًذى ول َغـ ٍـم ،حـ تـ�
وســلم ،قــال( :مــا يُ ِصيـ ُ
ـب ول َو َصـ ٍ
ـب ا ْل ُم ْسـ ِـل َم مــن ن ََصـ ٍ

( )2ن
ـن
ـب ا ْل ُم ِؤْمـ َ
الشَ ـ ْ
و� روايــة لمســلم عنهمــا( :مــا يُ ِصيـ ُ
ـوك َِة يُشَ ــا ُك َها ،إل َك َفـ َـر اللــه بهــا مــن خَ طَايَــا ُه)  ،ي
()3
ـب ،ول َس ـق ٍَم ول َح ـ َز ٍن ،حـ تـ� ا ْل َهـ ِـم يُ َه ُمــهُ  ،إل ُك ِفـ َـر ِبـ ِـه مــن َس ـ ِي َئا ِت ِه)
ـب ول ن ََصـ ٍ
مــن َو َصـ ٍ
ن
{و َل َن ْب ُل َونَك ُْم
وبـ شـر اللــه الصابريــن عــى البتاء الذيــن يصيبهم ي� أنفســهم ،فقــال عــز وجــلَ :
أ
ـ�ء مــن ا ْلخَ ــوف وا ْلجــوع ونَ ْقــص مـ أ
ش
ـن} (البقــرة)155 :
َ ُ ِ َ ٍ ِ َ
ِبـ ش َ ي ْ ٍ ِ َ
الص ِاب ِريـ َ
ـن ال َ َمـ َ
ـو ِال َوالن ُفـ ِـس َوالث ََمـ َـر ِ
ـر َ
ات َوبَـ ِ ِ
ين
المســلم� أن يســألوا اللــه العافيــة ،فقــال:
وع ّلــم الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
َ(ل تَتمنــوا ل َقــاء ا ْلعــدو ،وس ـ ُلوا ال َلــهَ ا ْلعافيـ َـة) ( ،)4والعافيــة مــن أ
اللفــاظ العامــة المتناولــة لدفــع
َ َِ
َََ ْ ِ َ َ ُ ِ َ َ
المكروهــات جميعهــا ن� البــدن والباطــن ،ن� الديــن والدنيــا آ
()5
والخــرة.
ي
ي

الستغفار ،باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة ن ي� الدنيا.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة و إ
 .2صحيح البخاري ،كتاب ن
المرص ،باب ما جاء ن ي� كفارة المرض.
آ
ال� والصلة والداب ،باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ،أو حزن ،أو نحو ذلك ،ت
ح� الشوكة يشاكها.
 .3صحيح مسلم ،كتاب ب
ن
ن
 .4صحيح البخاري ،كتاب
تم� لقاء العدو.
ي
التم� ،باب كراهية ي
 .5صحيح مسلم شبرح النووي.46 /12 :

20
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كلم ة� العدد

حـ تـ� إن المــرض يكــون نعمــة مــن ناحيــة مــا تي�تــب عليــه مــن جـزاء الصابريــن عليــه ،فعــن
ابــن َعبـ ٍ ن
َ
ا� يَ ُعــو ُد ُه- ،قــال:
َ
ـاس ،ي
رص اللــه عنهمــا( ،أَ َن النـ ب ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،دخــل عــى أ ْعـ َـر ِب ي ٍ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إذا دخــل عــى َم ِريـ ٍـض يَ ُعــو ُد ُه ،قــالَ :ل بَـأْ َس ،طَ ُهــو ٌر إن شَ ــا َء
وكان النـ ب ي
ـي ُح َمــى تَ ُفــو ُر -أو
اللــه  -فقــال لــهَ :ل بَ ـأْ َس ،طَ ُهــو ٌر إن شَ ــا َء اللــه ،قــال :قلــت طَ ُهــو ٌر؟! ك ََا ،بَـ ْـل ِهـ َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :ف َن َعـ ْـم ِإ ًذا)
تَ ُثــو ُر -عــى شَ ـ ْي ٍخ ك َِبـ ي ٍ
ـ� ،ت ُِزيـ ُـر ُه ا ْل ُق ُبــو َر ،فقــال النـ ب ي

(*)
1

ـ� عــن شــخص شــكا ضيــق حالــه ومعاشــه ...فقــال لــه عالــم حكيــم :أتبيــع بــ�ك
وقــد حـ ي
ن
ـ�
بمئــة ألــف؟ قــال :ل .قــال الحكيــم :أتبيــع ســمعك بمئــة ألــف؟ قــال :ل .قــال الحكيــم :فأنــت الغـ ي
بمــا ل يبــاع بثمــن.
فكيف لانسان مع جزيل هذه آ
اللء أن يتمارى ،أو يكذب ويجحد؟!!
إ
امال والبنون:
النســان أن متعــه بالمــال والبنـ ي ن
ـ� ،وجعلهمــا زينــة لــه ن ي� الحيــاة
مــن ِنعــم اللــه وآلئــه عــى إ
الدنيــا ،وقــد قــال عــز وجــل{ :ا ْل َمـ ُ
ـ� ِعنـ َـد
ـال َوا ْل َب ُنـ َ
ـاة ُ
الصا ِل َحـ ُ
الدنْ َيــا َوا ْل َب ِاق َيـ ُ
ـون ِزي َنـ ُـة ا ْل َح َيـ ِ
ـات َ
ـات خَ ـ ي ْ ٌ
َربِــكَ

ــ� أَ َمــا ً} (الكهــف)46:
ث َ َوابــاً َوخَ ي ْ ٌ

النســان شــغوفاً للمــال والبنـ ي ن
ـ� ،يعشــقهما ،ويســعى إى تحصيلهمــا ،ويــذود
فاللــه خلــق إ
ـاى والنفيــس ،ويعتــوره نقــص كبـ يـ� عنــد فقدهمــا ،أو حرمانــه منهمــا ،أو مــن أحدهمــا.
عنهمــا بالغـ ي
ـت ا َلـ ِـذي َك َفـ َـر ِبآيَا ِت َنــا
حـ تـ� إن إ
النســان المتبجــح يتباهــى بهمــا ،فعنــه يقــول تعــاى{ :أَ َف َرأَيْـ َ

و َقـ َ أ
{و َقا ُلــوا ن َْحـ ُ ش
ـن
ـال َلُوتَـ ي َ ن َ
ـ� َمــال ً َو َو َلــداً} (مريــم )77:ويقــول عــز وجــلَ :
َ
ـوال ً َوأَ ْو َلداً َو َمــا ن َْحـ ُ
ـ� أَ ْمـ َ
ـن أَ ْكـ َ ُ
ش
ـوال ً َوأَ ْولَداً
ِب ُم َع َذ ِبـ ي ن َ
ـ�} (ســبأ )35 :ويقــول ســبحانه{:كَا َل ِذ َ
ـ� أَ ْمـ َ
ين ِمــن َق ْب ِل ُكـ ْـم كَانُــواْ أَشَ ـ َـد ِمن ُكـ ْـم ُقـ َ
ـو ًة َوأَ ْكـ َ َ
ـن ِمــن َق ْب ِل ُكـ ْـم ِبخَ ا َ ِق ِهـ ْـم َوخُ ْض ُتـ ْـم
اس ـ َت ْم َت َع ا َل ِذيـ َ
اس ـ َت ْم َت ُعواْ ِبخَ ِ
اس ـ َت ْم َت ْع ُتم ِبخَ ا َ ِق ُكـ ْـم ك ََمــا ْ
اق ِهـ ْـم َف ْ
َف ْ
آ
اضــواْ أُو َلـــئكَ حبطَــت أَعما ُله ن
ون} (التوبــة)69:
ــذي خَ ُ
ــار َ
ْ ِ َِ ْ َْ ُ ْ
ــر ِة َوأُ ْو َل ِئــكَ هُ ُ
كَا َل ِ
ــم ِ ي� ا ُلدنْ َيــا َوال ِخ َ
ــم ا ْلخَ ِ ُ
ن
السام.
* صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب عامات النبوة ي� إ
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جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  152رجب  /شعبان 1442هـ شباط  /آذار 2021م

نعم الله يتفضل بها عى من يشاء ومنعها عمن يشاء:

لــم ينحــ� التذكــ� بــآلء اللــه بلفــت أ
النظــار إليهــا ،وشــد النتبــاه ،وإنمــا جــرى التأكيــد
ي
القــر ن يآ� ال�يــح عــى أنهــا ن ي� مختلــف أصنافهــا وأشــكالها ،مــن اللــه ،وذلــك ن ي� العديــد مــن آياتــه
ن
ت
الــ� َف ِإ َل ْي ِــه
الــ� منهــا قولــه تعــاىَ :
ــن ال ّل ِــه ث ُ َ
{و َمــا ِبكُــم ِمــن ن ِْع َم ٍــة َف ِم َ
ــم ِإ َذا َم َســك ُُم ُ ُ
الكريمــة ،ي
وجل{:وا ْذ ُكـ ُـرواْ ِن ْع َمـ َـة ال ّلـ ِـه َع َل ْي ُكـ ْـم َو ِميثَا َقــهُ ا َلـ ِـذي َواث َ َق ُكــم ِبـ ِـه ِإ ْذ ُق ْل ُتـ ْـم
ون} (النحــل )53:وقولــه عــز
ت َْجـأَ ُر َ
َ

آ
ت
ـ� نصــت عــى
َسـ ِـم ْع َنا َوأَطَ ْع َنــا َواتَ ُقــواْ ال ّلــهَ ِإ َن ال ّلــهَ َع ِليـ ٌـم ِبـ َـذ ِ
ات ُ
الصـ ُـد ِ
ور} (المائــدة )7:ومــن اليــات الـ ي
هــذا المعـ نـ� 171 ،و 174مــن آل عم ـران ،و 20مــن المائــدة ،و 6مــن إبراهيــم ،و 22مــن الشــعراء.
حـ تـ� عــى الصعيــد المجتمعــي ،فــإن للــه فضـا ً ونعمـ ًـة عــى عبــاده بتحقيــق التآلــف بينهــم،
ن أ
{وأَ َل َ
ــ�
ْــت َمــا ِ ي� ال َ ْر ِض َج ِميعــاً َمــا أَ َلفَــت بَ ي ْ ن َ
ــف بَ ي ْ ن َ
ــو أَن َفق َ
مصداقــاً لقولــه جــل شــأنهَ :
ــ� ُق ُل ِوب ِه ْ
ــم َل ْ
ـــك َن ال ّلــهَ أَ َل َ
ــم ِإنَــهُ
ــف بَ ْي َن ُه ْ
ُق ُل ِوب ِه ْ
ــم َو َل ِ

عزيــز حكيــم} أ
(النفــال)63:
َِ ٌ َِ ٌ

وقــد اســتعرض إبراهيــم ،عليــه الســام ،عــدداً بــارزاً مــن آلء اللــه عــى خلقــه ،وهــو
ْــل ع َليهــم نَبــأَ إبراهيــم* إ ْذ َق َ أ
ين
يــه
يحاجــج قومــه ليؤمنــوا بــرب
العالمــ� ،فقــال تعــاىَ :
ــال ِل َ ِب ِ
{وات ُ َ ْ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ َ ِ
ـ�* َقـ َ
ـون* أَ ْو
ـال هَ ـ ْـل يَ ْسـ َـم ُعونَك ُْم ِإ ْذ ت َْد ُعـ َ
َو َق ْو ِمـ ِـه َمــا ت َْع ُبـ ُـد َ
ون* َقا ُلــوا ن َْع ُبـ ُـد أَ ْص َنامـاً َف َنظَـ ُـل َل َهــا َع ِاك ِفـ ي ن َ
ن
ـون* َقـ َ
ون*أَن ُت ْم
ـال أَ َف َرأَيْ ُتم َمــا كُن ُتـ ْـم ت َْع ُب ُد َ
ون* َقا ُلــوا بَـ ْـل َو َج ْدنَــا آبَاءنَــا ك ََذ ِلــكَ يَف َْع ُلـ َ
ـ� َ
يَنف َُعونَ ُكـ ْـم أَ ْو يَـ ُ ُ
أ
ن
ن
ن
ـ�
َوآبَاؤُ ُكـ ُـم ْال َ ْق َد ُمـ َ
ـو يَ ْه ِد ِين َ
*وا َلـ ِـذي هُ ـ َ
ـ� َف ُهـ َ
ـون* َف ِإنَ ُهـ ْـم َعـ ُـد ٌو ِ يى ِإ َل َر َب ا ْل َعا َل ِم ي�*ا َلـ ِـذي خَ َل َقـ ِ ي
ـو يُطْ ِع ُمـ ِ ي
ت
ـو يَشْ ـ ِـف ي ن�* َوا َلـ ِـذي يُ ِمي ُتـ نـ� ثُـ َـم يُ ْحيـ ي ن
ـ�
ـ�* َوا َلـ ِـذي أَطْ َمـ ُ
*و ِإ َذا َم ِر ْضـ ُ
َويَ ْسـ ِـق ي ِن� َ
ـت َف ُهـ َ
ِ
ِ ِ
ِي
ـع أَن يَغْ ِفـ َـر ِ يى خَ ِطي َئـ ِ ي
ين}(الشــعراء)82 - 69:
ــو َم ِ
يَ ْ
الد ِ

شكر الله عى آائه:
الموقــف الصحــي والمنطقــي يقتـ نـى أن تلهــج ألســنة المنعمـ ي ن
الم ْن ِعــم ،وأن يســتقر
ـ� بشــكر َ
ي

ن
الم ْن ِعــم
ي� قلوبهــم إيمــان بفضلــه ســبحانه عليهــم ،وأن تي�جــم المتنعمــون استشــعارهم بفضــل ُ
ســبحانه إى أعمــال شــاكرة ،تبديهــا جوارحهــم ن ي� صاتهــم وصدقاتهــم وحســن ســلوكهم وعاقاتهــم
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ك
ة
ل
ل
ا
ع
م
� دد

ن
ون}
و� أَ ْذك ُْر ُكـ ْـم َواشْ ــكُ ُرواْ ِ يى َول َ تَ ْك ُفـ ُـر ِ
مــع الخلــق ،وقــد أمــر ســبحانه بشــكره ،فقــال عــز وجلَ {:فا ْذ ُكـ ُـر ِ ي
ـات َمــا َر َز ْق َنا ُكـ ْـم َواشْ ــكُ ُرواْ ِل ّلـ ِـه ِإن كُن ُتـ ْـم
(البقــرة )152:وقــال تعاى{:يَــا أَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــواْ ُك ُلــواْ ِمــن طَ ِي َبـ ِ
ون} (البقــرة)172:
ِإيَــا ُه ت َْع ُبـ ُـد َ

اليــات المتضمنــة مثــل هــذا أ
ومــن آ
المــر 211 :مــن البقــرة ،و71و 114و121مــن ســورة
النحــل ،و 17مــن العنكبــوت ،و 15مــن ســبأ ،و 7مــن إبراهيــم ،و 9مــن أ
الحـزاب ،و 57مــن الصافــات،

و 13مــن الزخــرف ،و 27مــن الدخــان ،و 8مــن الحجــرات ،و 2و 49مــن القلــم ،و 11مــن الضحــى.
وكان الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يحــرص عــى شــكر الله عــى آلئــه ن ي� أقوالــه وأعماله،
ن
َ
ـوم مــن ال َل ْيـ ِـل حـ تـ�
ـ� ال َلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( ،كان يَ ُقـ ُ
فعــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
رص اللــه عنهــا ،أ َن نَـ ِب ي َ
ـع هــذا يــا َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،وقــد َغ َفـ َـر اللــه لــك مــا تَ َقـ َـد َم مــن
تَ َت َفطَـ َـر َق َد َمــا ُه ،فقالــت َعا ِئشَ ـ ُـةِ :لـ َـم ت َْص َنـ ُ
ش
ـ� َل ْح ُمــهُ صى َجا ِل ًســا ،فــإذا أَ َرا َد
ـب أَ ْن أَ ُكـ َ
َذن ِْبــكَ ومــا تَأَخَ ـ َـر؟! قــال :أَ َفـ َـا أُ ِحـ ُ
ـون َع ْبـ ًـدا شَ ـكُو ًرا؟!! فلمــا َكـ ُ َ
ـع) ( ،)1وعــن أَنَـ ٍـس (أَ َن َر ُسـ َ
ـول ال َلـ ِـه ،صى الله عليــه وســلم ،كان إذا آوى إى
ـع قــامَ ،ف َقـ َـرأَ ثُـ َـم َر َكـ َ
أَ ْن يَ ْر َكـ َ
ن
ـؤْو َي؟!)
ِف َر ِاشـ ِـه ،قــال :ا ْل َح ْمـ ُـد ِل َلـ ِـه الــذي أَطْ َع َم َنــا َو َسـقَانَاَ ،و َكفَانَــا َو َآوانَــاَ ،ف َكـ ْـم ِم َمـ ْ
ـن َل ك ِ يَا�َ له ،ول ُمـ ِ

()2

النعم واآاء
ج
حد
النكـران صفــة ذميمــة ،يتصــف بهــا الجاحــدون ،يأكلــون مــن الخـ يـ�ات ش
ويربــون ،ويروحــون
ـام ُه ْم
ويجيئــون ويتفســحون ،ويولــدون ضعفــاء ،ثــم يصبحــون أقويــاءَ ،و ِإ َذا َرأَيْ َت ُهـ ْـم ت ُْع ِج ُبــكَ أَ ْج َسـ ُ
ـب ُم َسـ َن َد ٌة ،يتمــارون بــآلء اللــه ،ويكذبــون ،ويخدعــون بربهم
َو ِإن يَقُو ُلــوا ت َْسـ َـم ْع ِلق َْو ِل ِهـ ْـم َكأَنَ ُهـ ْـم خُ شُ ـ ٌ
الكريــم ،وقــد أخـ بـ� الق ـرآن الكريــم عــن بعــض صنيعهــم عــى درب نك ـران نعــم اللــه وجحدهــا،
ـدت َلــهُ
ـت َلــهُ َمــال ً َم ْمـ ُـدوداً * َوبَ ِنـ ي ن َ
ـ� شُ ـ ُهوداً * َو َم َهـ ُ
ـت َو ِحيــداً* َو َج َع ْلـ ُ
ـن خَ َل ْقـ ُ
فقــال عــز وجــلَ { :ذ ْ ِر ن ي� َو َمـ ْ
تَمهيــداً* ثُــم يطْمــع أَن أَزيــد * ك ََا إنَــهُ ك آ
ص ُعــود ًا} (المدثــر)17 - 11:
َ
َ َ َ ُ ْ ِ َ
َان ِليَا ِت َنــا َع ِنيــداً * َس ـأُ ْر ِه ُقهُ َ
ِ
ِْ
تفس� القرآن ،سورة الفتح ،باب ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر)...
 .1صحيح البخاري ،كتاب ي
والستغفار ،باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء إ
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فالكيــس مــن تقــرب إى اللــه ن� الرخــاء ،ليـ ن ن
ـ�ل عليه الرحمــات ن ي� الشــدة ،بخاف الذيــن يدعون
ي
اللــه ويتوســلون إليــه ن ي� المحــن والمصاعــب ،ويكفــرون بــه ن ي� الرخــاء والسـ تـ�خاء ،كمــا قال ســبحانه عن
النسـ َ ن
َان يَ ْد ُعو ِإ َل ْي ِه
ـ� َمــا ك َ
أصنافهــمَ :
{و ِإ َذا َمـ َ
ـس ْ ِإ َ
ـان ُ ٌ
ر َد َعــا َربَــهُ ُم ِنيبـاً ِإ َل ْي ِه ثُـ َـم ِإ َذا خَ َو َلــهُ ِن ْع َم ًة ِم ْنهُ نَـ ِ ي َ
ـاب ال َنــار} (الزمر)8:
ِمــن َق ْبـ ُـل َو َج َعـ َـل ِل َلـ ِـه أَنـ َـداداً ِل ُي ِضـ َـل َعــن َسـ ِـب ِيل ِه ُقـ ْـل ت ََم َتـ ْ
ـع ِب ُك ْفـ ِـركَ َق ِليـا ً ِإنَكَ ِمـ ْ
ـن أَ ْص َحـ ِ
النسـ َ ن
ر َد َعانَــا ثُـ َـم ِإ َذا خَ َو ْل َنــا ُه ِن ْع َمـ ًـة ِم َنــا َقـ َ
ـال ِإن ََمــا أُو ِتي ُتــهُ َعـ َـى
وقــال تعاىَ {:فـ ِـإ َذا َمـ َ
ـس ْ ِإ َ
ـان ُ ٌ
ــة َو َل ِك َ ش
ــي ِف ْت َن ٌ
ــم بَ ْ
ــون} (الزمــر)49:
ــم َل يَ ْع َل ُم َ
ْ�هُ ْ
ِع ْل ٍ
ــن أَك َ َ
ــل ِه َ
تحذير  ...تحذير ...النعم قد تنقلب إى نقم

أ
ت
ـ� نربهــا
جحــد ِنعــم اللــه وكفرهــا ،يقــوم بــه صنــف مــن النــاس كثـ يـ� ،ومــن المثلــة الـ ي
أ
القـرآن الكريــم لجاحــدي النعــم الربانيــة ،قــارون ،الــذي وضــع اللــه بـ ي ن
ـ� يديــه المــوال ،فصــار مثـا ً
ن
ـ� فضــل اللــه عليــه ،وظــن أن مــا لديــه تحصــل بمهارتــه وجــده
بالغــ� المــادي ،لكنــه تبجــح ونـ ي
ـوى َف َبغَ ــى َع َل ْي ِهـ ْـم َوآتَ ْي َنــا ُه
ون ك َ
واجتهــاده ،وكفــر باللــه ،فقــال تعــاى عنــه{ِ :إ َن َقــا ُر َ
َان ِمــن َقـ ْ
ـو ِم ُمـ َ
ـو ِة ِإ ْذ َقـ َ
ـب
ِمـ َ
وى ا ْل ُقـ َ
ـال َلــهُ َق ْو ُمــهُ َل تَ ْفـ َـر ْح ِإ َن ال َلــهَ َل يُ ِحـ ُ
ـوز َمــا ِإ َن َمفَا ِت َحــهُ َل َت ُنــو ُء ِبا ْل ُع ْص َبـ ِـة أُ ِ ي
ـن ا ْلكُ ُنـ ِ
آ
ـن ال َلــهُ
ا ْلف َِر ِح ي ن َ
ـن ُ
� َ
ـغ ِف َ
الدنْ َيــا َوأَ ْح ِســن ك ََمــا أَ ْح َسـ َ
ـس ن َِصي َبــكَ ِمـ َ
يمــا آتَــاكَ ال َلــهُ الـ َـدا َر ْال ِخـ َـر َة َو َل تَنـ َ
*وابْ َتـ ِ

ن أ
ين* َقـ َ
ـال ِإن ََمــا أُو ِتي ُتــهُ َعـ َـى ِع ْلـ ٍـم ِعنـ ِـدي أَ َو َلـ ْـم
ـب ا ْل ُمف ِْسـ ِـد َ
ـغ ا ْلف ََســا َد ِ ي� ْال َ ْر ِض ِإ َن ال َلــهَ َل يُ ِحـ ُ
ِإ َل ْيــكَ َو َل تَ ْبـ ِ
ش
ـ� َج ْمعـاً َو َل يُ ْسـأَ ُل َعــن
ون َمـ ْ
يَ ْع َلـ ْـم أَ َن ال َلــهَ َقـ ْـد أَهْ َلــكَ ِمــن َق ْب ِلـ ِـه ِمـ َ
ـو أَشَ ـ ُـد ِم ْنــهُ ُقـ َ
ـن هُ ـ َ
ـن ال ُقـ ُـر ِ
ـو ًة َوأَ ْكـ َ ُ
ـون* َفخَ ـ َـر َج َعـ َـى َق ْو ِمـ ِـه ِ ن ي� ِزي َن ِتـ ِـه َقـ َ
ـت َل َنــا ِم ْثـ َـل
ُذن ُِوب ِهـ ُـم ا ْل ُم ْج ِر ُمـ َ
ـن يُ ِريـ ُـد َ
ون ا ْل َح َيــا َة ُ
الدن َيــا يَــا َل ْيـ َ
ـال ا َل ِذيـ َ
ُ ت
ظ َع ِظيـ ٍـم* َو َقـ َ
ون ِإنَــهُ َلـ ُـذو َحـ ٍ
ـن
و� َقــا ُر ُ
ـن َآمـ َ
ـ� ِل َمـ ْ
ـال ا َل ِذيـ َ
ـن أُوتُــوا ا ْل ِع ْلـ َـم َويْ َل ُكـ ْـم ثَـ َ
ـو ُ
اب ال َلـ ِـه خَ ـ ي ْ ٌ
َمــا أ ِ ي َ
ن
َو َع ِم َ
عــ�ة
ــر َ
و� المحصلــة خســفه اللــه وجعلــه ب
ــل َصا ِلحــاً َو َل يُ َلقَاهَ ــا ِإ َل َ
الص ِاب ُ
ون} (القصــص )80 - 76:ي
أ
ـن
ون ال َلـ ِـه َو َمــا ك َ
لمــن يعتـ بـ�َ { ،فخَ َس ـ ْف َنا ِبـ ِـه َو ِبـ َـد ِار ِه ْال َ ْر َض َف َمــا ك َ
َان ِمـ َ
ن�ونَــهُ ِمــن ُد ِ
َان َلــهُ ِمــن ِف َئـ ٍـة يَ ُ ُ
أ
ـون َويْـ َكأَ َن ال َلــهَ يَ ْب ُسـ ُ
ـن
ـوا َمكَانَــهُ ِب ْال َ ْمـ ِـس يَقُو ُلـ َ
ـن * َوأَ ْص َبـ َ
ُ
ـح ا َل ِذيـ َ
�يـ َ
ط الـ ِـرز َْق ِل َمــن يَشَ ــا ُء ِمـ ْ
ـن ت ََم َنـ ْ
المن َت ِ ِ
ون} (القصــص)82 - 81:
ـح ا ْلك َِافـ ُـر َ
ـن ال َلــهُ َع َل ْي َنــا َلخَ َسـ َـف ِب َنــا َويْ َكأَنَــهُ َل يُف ِْلـ ُ
ـو َل أَن َمـ َ
ـاد ِه َويَ ْقـ ِـد ُر َلـ ْ
ِع َبـ ِ
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َف ِبأَ ِي َآلء َربِكَ تَ َت َما َرى؟!

ك
ة
ل
ل
ا
ع
م
� دد

ـتك� ،ووصلــت بــه البجاحــة أن زعــم أنــه
وفرعــون آتــاه اللــه الملــك والجـ بـ�وت فطغــى واسـ ب
أ
{و َقـ َ
ـن ِإ َلـ ٍـه
ـو ُن يَــا أَيُ َهــا ا ْل َمـ َـا ُ َمــا َع ِل ْمـ ُ
إلــه قومــه ،فقــال تعــاى مخـ بـ�اً عــن ذلــكَ :
ـت َل ُكــم ِمـ ْ
ـال ِف ْر َعـ ْ
أ
ـان َعـ َـى الطِـ ي ن
ـن
ـ�ي َفأَ ْو ِقـ ْـد ِ يى يَــا هَ َامـ ُ
ـى أَطَ ِلـ ُ
ـ� َف ْ
ـوى َو ِإ ن ي ِ� َلَظُ ُنــهُ ِمـ َ
ـع ِإ َى ِإ َلـ ِـه ُمـ َ
رحـاً َل َعـ ِ ي
َغـ ي ْ ِ
ِ
اج َعــل ِ يى َ ْ
ن
يعتــ�.
عــ�ة لمــن
ا ْلك َِاذ ِب ي ن َ
ب
و� المحصلــة خســفه اللــه وجعلــه ب
ــ�} (القصــص )38 :ي
أ
ـتك� ،وظــن النعمــة
فكــم مــن صاحــب نعمــة ،انقلبــت عليــه نقمــة ،لنــه تعــاى وتــآى واسـ ب
ت
ـ�
تــدوم ،والعمــر يطــول ،فأخذهــا اللــه عنــه ،أو أخــذه عنهــا ،أخــذ عزيــز مقتــدر ،وفــق ســنته الـ ي
ـن بَ َد ُلــواْ ِن ْع َمـ َـة ال ّلـ ِـه ُك ْف ـراً َوأَ َح ُلــواْ
تعلــو ول يعــى عليهــا ،حيــث يقــول جــل شــأنه{ :أَ َلـ ْـم تَـ َـر ِإ َى ا َل ِذيـ َ
ـو ِار} (إبراهيــم )28:فهــي ســنة محكمــة عادلــة ،أخـ بـ� ســبحانه عــن بعــض تفاصيلهــا ،فقــال
َق ْو َم ُهـ ْـم َدا َر ا ْل َبـ َ
ت
ـ�واْ َمــا ِبأَنف ُِسـ ِـه ْم َوأَ َن
عــز وجــلَ { :ذ ِلــكَ ِب ـأَ َن ال ّلــهَ َلـ ْـم يَــكُ ُمغَ ـ ي ِـ�اً ن ِْع َمـ ًـة أَن َْع َم َهــا َعـ َـى َقـ ْ
ـو ٍم َحـ َـ� يُغَ ـ ي ِ ُ
ال ّلــهَ

ســميع عليــم} أ
(النفــال)53:
َ ِ ٌ َِ ٌ

أ
ت
ـ� نربهــا اللــه ن ي� قرآنــه الكريــم لصنــف الجاحديــن مــن الخلــق ،إضافــة إى
ومــن المثلــة الـ ي
فرعــون وقــارون ،صاحــب الجنتـ ي ن
ـ� ،الــذي أخـ بـ� اللــه عــن بجاحتــه ومصـ يـ�ه ن ي� ســورة الكهــف ،فقــال
عــز وجــل َ :ن
ـ� َج َع ْل َنــا ِ أل َ َح ِد ِه َمــا َج َن َتـ ي ْ ن
ار ْب َل ُهــم َم َثـا ً َر ُج َلـ ي ْ ن
ـاب َو َح َف ْف َناهُ َمــا ِب َنخْ ـ ٍـل َو َج َع ْل َنــا
ـ� ِمـ ْ
ـن أَ ْع َنـ ٍ
ِ
ِ
{و ْ ِ

بَ ْي َن ُه َمــا َز ْرعـاً* ِك ْل َتــا ا ْل َج َن َتـ ي ْ ن
َان َلهُ ث َ َمـ ٌـر َفق ََال
ـت أُ ُك َل َهــا َو َلـ ْـم تَظْ ِلـ ْـم ِم ْنــهُ شَ ـ ْيئاً َو َف َج ْرنَــا ِخ َا َل ُه َمــا نَ َهـراً* َوك َ
ـ� آتَـ ْ
ِ
ش
ـو ظَا ِلـ ٌـم ِل َنف ِْسـ ِـه َقـ َ
ـن
ـال َمــا أَظُـ ُ
ـ� ِمنــكَ َمــال ً َوأَ َعـ ُز نَ َفـراً* َو َدخَ ـ َـل َج َن َتــهُ َوهُ ـ َ
ِل َص ِاح ِبـ ِـه َوهُ ـ َ
ـاو ُر ُه أَنَــا أَ ْكـ َ ُ
ـو يُ َحـ ِ
الســا َع َة َقا ِئ َمـ ًـة َو َلـ أِ ن
دت ِإ َى َرب ي ِ� َ أل َ ِجـ َـد َن خَ ـ ي ْـ�اً ِم ْن َهــا ُمن َق َلبـاً* َقـ َ
ـال َلــهُ
ـ� ُر ِد ُ
أَن ت َِبيـ َـد هَ ـ ِـذ ِه أَبَــداً* َو َمــا أَظُـ ُ
ـن َ
ـو ال َلهُ
ـواكَ َر ُجـا ً * َل ِك َنا هُ ـ َ
ـاو ُر ُه أَ َك َفـ ْـر َت ِبا َلـ ِـذي خَ َل َقــكَ ِمــن تُـ َـر ٍاب ثُـ َـم ِمــن نُطْ َفـ ٍـة ثُـ َـم َسـ َ
َص ِاح ُبــهُ َوهُ ـ َ
ـو يُ َحـ ِ
ش
ـو َة ِإ َل ِبال َلـ ِـه ِإن تـ َـر ِن أَنَــا أَ َقـ َـل
ـت َج َن َتــكَ ُق ْلـ َ
ـو َل ِإ ْذ َدخَ ْلـ َ
ـت َمــا شَ ــاء ال َلــهُ َل ُقـ َ
ركُ ِبـ َـرب ي ِ� أَ َحــداً* َو َلـ ْ
َرب ي ِ� َو َل أُ ْ ِ
ِمنــكَ َمــال ً َو َو َلــد ًا* َف َعــ� َرب ِ� أَن يُؤْ ِتـ ي َ ن
ـح
السـ َـم ِاء َف ُت ْص ِبـ َ
ـ� خَ ـ ي ْـ� ًا ِمــن َج َن ِتــكَ َويُ ْر ِسـ َـل َع َل ْي َهــا ُح ْسـ َباناً ِمـ َ
ـن َ
َ ي
ِ
يع َلــهُ طَ َلب ـاً* َوأُ ِحي ـ َ
ـب َك َف ْيـ ِـه
ـوراً َف َلــن ت َْس ـ َت ِط َ
ط ِبث ََمـ ِـر ِه َفأَ ْص َبـ َ
َص ِعيــداً َز َلق ـاً* أَ ْو يُ ْص ِبـ َ
ـح َماؤُهَ ــا َغـ ْ
ـح يُ َق ِلـ ُ
ن
ش
وشـ َها َويَ ُقـ ُ
ـرب ي ِ� أَ َحــداً} (الكهــف)42 - 32 :
َعـ َـى َمــا أَن َفـ َ
ـي خَ ِاويَـ ٌـة َعـ َـى ُع ُر ِ
ركْ ِبـ َ
ـق ِفي َهــا َو ِهـ َ
ـول يَــا َل ْي َتـ ِ ي
ـ� َلـ ْـم أُ ْ ِ
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وأصحــاب الجنــة ،الذيــن أخـ بـ� اللــه عنهــم ن ي� ســورة القلــم ،فقــال ســبحانه{ِ :إنَــا بَ َل ْونَاهُ ـ ْـم
ون* َفطَـ َ
ـاف َع َل ْي َهــا طَا ِئـ ٌـف ِمــن
ـ�* َو َل يَ ْس ـ َت ْث ُن َ
� ُم َن َهــا ُم ْص ِب ِحـ ي ن َ
ك ََمــا بَ َل ْونَــا أَ ْص َحـ َ
ـاب ا ْل َج َنـ ِـة ِإ ْذ أَ ْق َسـ ُـموا َل َي ْ ِ
يــم* َف َت َنــا َدوا ُم ْصب ِح ي ن
ْــدوا َع َ
ــم
ــم نَا ِئ ُم َ
ــ�* أَ ِن اغ ُ
ــون* َفأَ ْص َب َح ْ
ُــم ِإن كُن ُت ْ
ــى َح ْرِثك ْ
َربِــكَ َوهُ ْ
َال� ِ
ِ
ــت ك َ ِ

َصار ِم ي ن
َــد ْوا َع َ
ــر ٍد
ــم يَ َتخَ ا َف ُت َ
ــك ي ن ٌ
�* َوغ َ
ــ�* َفانطَ َلقُــوا َوهُ ْ
ــون*أَن َل يَ ْدخُ َل َن َهــا ا ْل َي ْ
ــو َم َع َل ْيكُــم ِم ْس ِ
ــى َح ْ
ِ
ـون* َقـ َ
ـو َل
ومـ َ
ـن* َف َل َمــا َرأَ ْوهَ ــا َقا ُلــوا ِإنَــا َل َضا ُلـ َ
ـن َم ْح ُر ُ
ـون* بَـ ْـل ن َْحـ ُ
َق ِاد ِريـ َ
ـال أَ ْو َسـطُ ُه ْم أَ َلـ ْـم أَ ُقــل َل ُكـ ْـم َلـ ْ

ان َربِ َنــا إنَــا ُك َنــا ظَا ِل ِمـ ي ن
ـون* َقا ُلــوا يَــا
ـ�* َفأَ ْق َبـ َـل بَ ْع ُض ُهـ ْـم َعـ َـى بَ ْعـ ٍـض يَ َت َا َو ُمـ َ
ون* َقا ُلــوا ُس ـ ْب َح َ
ت َُس ـ ِب ُح َ
ِ
ن
اب
ـ� َربُ َنــا أَن يُ ْب ِد َل َنــا خَ ـ ي ْـ�اً ِم ْن َهــا ِإنَــا ِإ َى َربِ َنــا َر ِاغ ُبـ َ
اب َو َل َعـ َـذ ُ
ـون* ك ََذ ِلــكَ ا ْل َعـ َـذ ُ
َويْ َل َنــا ِإنَــا ُك َنــا طَ ِاغـ يـ�* َعـ َ
آ
ـون} (القلــم)33 - 17:
ـو كَانُــوا يَ ْع َل ُمـ َ
ـ� َلـ ْ
ْال ِخـ َـر ِة أَ ْكـ ب َ ُ

والــذي كفــر بآيــات اللــه ،و َقـ َ أ
ـ� َمــال ً َو َو َلداً ،فتوعــده الله أن يمــد له من العــذاب مداً،
ـال َلُوتَـ ي َ ن َ
َ
فقــال تعــاى عنــه{ :أَ َفرأَيــت ا َلــذي َك َفــر بآياتنــا و َقـ َ أ
ـب أَ ِم اتَخَ ـ َـذ ِعنـ َـد
ـ� َمــال ً َو َو َلــداً* أَطَ َلـ َ
ـال َلُوتَـ ي َ ن َ
َِ ََِ َ
َ ْ َ ِ
ـع الْغَ ْيـ َ
ـول َون َُم ُد َلهُ ِم َن ا ْل َع َذ ِاب َمـ ّـداً* َون َِرثُهُ َما يَق ُ
الر ْح َمـ ِـن َع ْهــداً* ك ََا َسـ َنكْ ُت ُب َما يَ ُقـ ُ
ـرداً} (مريم)80 - 77 :
ُول َويَأْ ِتي َنا َفـ ْ
َ
والقائمــة تطــول بالمتبجحـ ي ن
ـ� الجاحديــن الذيــن انقلبــت نعمهــم نقمـاً عليهــم ،بمــا كســبت
أيديهــم ،وبنكرانهــم آ
اللء ،والكفــر بالخالــق العــى العظيــم ،ذي القــوة المتـ ي ن
ـ� ،ومــا هــذه ســوى
ي
أمثلــة لهــذا الصنــف ،ســيقت للتذكـ يـ� والعتبــار ،عــ� أن تكــون بهــا عـ بـ�ة لمــن كان لــه قلــب بصـ يـ�،
وحــس مرهــف.
هدانــا اللــه لنكــون مــن خـ يـ� شــاكريه ،ورف عنــا جحــود نعمــه ،واســتحقاق نقمــه ،وتغمدنا
والرض ،تجــري مــن تحتهــا أ
بواســع رحمتــه ،لنفــوز بجنــة عرضهــا الســماوات أ
النهــار ،ومــا ذلــك عــى
اللــه بعزيــز.
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مل ف� العدد
ن
فلســط ُ

امباركــة

تفتــح

أبوابهــا معراج سـ ّي ِد امرســلن
الشيخ عمار توفيق بدوي
ت
مف� محافظة طولكرم
ي
أ
ن
ن
ت
ـدارج
فلسـ ي ن ُ
ـط� هــي الرض المباركــة الـ ي
ـ� عــا شــأنُها ي� معــارج الفخــار ،وذاع صي ُتـــها ي� مـ ِ
ـ� ،وتلهفــت للقاهــا أفئــد ُة العاشـ ي ن
ـوب المحبـ ي ن
ـق� ،وتاقــت عيونُهــم
ِ
العـ ِز والفتخــار ،وهامــت بهــا قلـ ُ

وقمــم جبالهــاْ ،
وعــذ ِب
أل ْن تكتحــل بمشــاهدها الرائعــة ،ومعالمهــا الخالــدة ،ن ي�
فســيح ســهولهاِ ،
ِ
ن
وخــ�اء جنباتهــا ،وبــركات أكنافهــا .
مائهــا،
وال�كــة صفــة لزمــة لفلسـ ي ن
ـح ٌر يتغلغـ ُـل ن ي� ذرات ترابهــا ،ونســمات هوائهــا ،تقـ تـ�ن
ب
وسـ ْ
ـط�ِ ،
ينافــس ن ي� الثبــوت ،ول
ثبتــت ن ي� أعظــم كتــاب ،ول
ال�كــة باســمها صيفــاً وشــتا ًء ،ربيعــاً وخريفــاً،
ْ
ب
ُ
ن
ال�كــة مــن الله تعــاى الخالــق الوهاب.
يجــارى ي� البيــان؛ إنــه القـرآن الكريــم ،الكتــاب الخالــد .وهــذه ب
أ
قام
وهبهــا إياهــا تكرمــة مــن خزائــن عطائــه الــذي ل يُحــى ،وكرمــه الــذي ل يُستقصـــى .فلــو دارت ال ُ
ن
ـح مــن جائـ ِـل نعمائهــا.
ـك أر ِار برك َِتهــا ،لمــا َع َلـ َ
ـق بهــا إل مــا رشـ َ
ي� ف َلـ ِ
أ
وفلسـ ي ن
ـوت
“فال�كـ ُـة ثبـ ُ
ـط� أرض مباركــة تفيــض بركتهــا مــن عيــون الرض ،مــدرارة العطــاء ،ب
ن
()2
()1
اللهــي
ـ� إ
الخـ يـ� إ
اللهــي ي� الشـــيء”  .ومــادة بركــة “موضوعــة ِللــزوم والثبــوت” “ ،ولمــا كان الخـ ي ُ
ـس ،وعــى وجــه ل يحصـــى ،ول يحــ�؛ قيــل :لـ ِ
ـكل مــا يشــاهد منــه زيــادة غـ يـ�
يصــدر مــن حيــث ل يُحـ ّ
محسوســة :هــو مبــارك ،وفيــه بركــة”(.)3
 .1أ
ن
صفها� :معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم .ص.54
ال
ي
ن
ن
ـى النجــار.
 .2الفـ يـ�وز أبــادي ،مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب :بصائــر ذوي التميـ يـ� ي� لطائــف الكتــاب مــج ،6 .العزيــز .تحقيــق محمــد عـ ي
يب�وت :دار الكتب العلمية .209 /3 .لم يذكر الطبعة ول التاريخ.
ين
التمي� ن ي� لطائف الكتاب العزيز.210 /3 .
 .3معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم .ص .54بصائر ذوي
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ـا� ن� شرح معـ نـ� بركــة أ
ن
الرض؛ فلــن يحصوهــا عــدداً؛
ـرون َ
َ
ومهمــا حــاول المفـ ّ
رص المعـ ي ي
لطيــف أودعــه اللــه ن� هــذه أ
ٌ
ٌ
حكمــة ربّانيــة.
الرض ،وهــي
أمــر
فهــي ٌ
ي
ال�كــة الربانيــة ،ففــي تفسـ يـ� “الــذي
ومــن المناســب أن أذكــر بعــض مــا ظهــر مــن هــذه ب
باركنــا حولــه”“ :الــذي باركنــا حولــه بــ�كات الديــن ،والدنيــا؛ ألنــه مهبــط الوحــي ،ومتعبــد أ
النبيــاء
ب
ال�كــة ،لس ـكّانه ن ي� معايشــهم ،وأقواتهــم،
عليهــم الصــاة والســام”( .)1وهــو “الــذي جع ْلنــا حولــه ب
وحروثهــم ،وغروســهم”( .)2و”إذا بــورك حولــه؛ فال�كــة فيــه مضاعفــة؛ أ
ول ّن اللــه تعــاى ّلمــا أراد أن
ب
يعــرج بنبيــه محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إى ســمائه؛ جعــل طريقــه عليــه تبيينـاً لفضلــه؛ وليجعل
ن آ
لــه فضــل البيتـ ي ن
ـ� ،ش
ـار
ورفهمــا”( .)3ب
وال�كــة ي� اليــة لهــا وجهــان(“ :ا َلـ ِـذي با َركْنــا َح ْو َلــهُ ) ِقيـ َـلِ :بالث َِمـ ِ
أ
الَنْهــار .وقيـ َـل :بمــن دفــن حو َلــهُ مـ أ
ـ�”(.)4
الصا ِل ِحـ ي ن َ
ِ َ ْ ُِ َ َ ْ ِ َ
ـاري ْ َ ِ َ ِ
ـن ْالَن ِْب َيـ ِ
ـاء َو َ
َو ِب َم َجـ ِ
أ
ن
ن
نن
ـ�
والمســجد القــى المبــارك ،محـ ّـل تــ�ل الـ بـ�كات ،وينبــوع الخـ يـ�ات ،فهــو ثـ ي
ـا� مســجد بُـ ي
أ
ن
رص اللــه عنــه ،قــال( :ســألت رســول اللــه ،صــى اللــه
عــى الرض للعابديــن ،فعــن ب يأ� ذر الغفــاري ،ي
عليــه وســلم ،عــن أول مســجد وضــع ن� أ
الرض قــال :المســجد الحـرام .قلــت :ثــم أي؟ قــال :المســجد
ُِ ي
أ
ت
()5
ش
ـ�
القصـــى .قلــت :كــم بينهمــا؟ قــال :أربعــون عامـاً)  .وهــذا رف عظيــم لهــذه البقعــة الطاهــرة الـ ي
اختارهــا اللــه جــل جالــه لتكــون بيت ـاً لذكــره ،وبيــوت اللــه تعــاى هــي شأرف البقــاع.
وأرق وجههــا الوضــاء ،حينمــا شرفــت بســيد أ
النبيــاء والمرسـ ي ن
ابتهجــت القــدس ،ش
ـل� محمــد،
صــى اللــه عليــه وســلم؛ يعطِــر ثراهــا الطهــور ،ويـ تـ�ك بصمــة قدميــه عــى قمــة جبلهــا ،وطودهــا
أ
ـر� ،يتأهــب مــن ظــال
ـ� الهاشــمي العـ ب ي
الشــم ،لبســت القــدس لبــاس الحفــل ،والبتهــاج ،لهــذا النـ ب ي
المرفــة ن� ســكنة الليــل ،ليــري إى القــدس ،والمســجد أ
الكعبــة ش
القــى المبــارك.
ي
 .1البيضاوي :أنوار ن ن
الت�يل وأرار التأويل .431 /4 .النسفي :مدارك ن ن
الت�يل وحقائق التأويل .278 /2 .با طبعة ول تاريخ.
 .2جامع البيان عن تأويل آي القرآن.22/9 :
الخصا بفضائل المسجد أ
 .3السيوطي :إتحاف أ
القى.95 /1 .
ّ
تفس�
القرط� .212 /10 .
 .4ي
بي
 .5صحيح مسلم .كتاب المساجد ومواضع الصاة .رقم الحديث .520ج1ص.370
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النبيــاء لــول حكــم رزينــة فاضــت مــن المســجد أ
لــم تكــن القــدس معراج ـاً لس ـيد أ
القــى
ِ ٌ
ِ
ـ� ،والحاضنــة أ
لانبيــاء والمرسـ ي ن
الكـرام والتكريــم ،والحفــاوة بالصالحـ ي ن
ـل� ،كيــف
المبــارك ،فهــي بلــد إ
ل وقــد حظيــت بتكريــم الخالــق جـ ّـل ن ي� عــاه؛ فاختــار بقعتهــا الطاهــرة دون ســائر البقــاع؛ لتحتضــن
الحفــل الرســاى المهيــب ،بجمــع أ
النبيــاء والمرسـ ي ن
ـل� ن ي� رحــاب المســجد الطاهــرة يصطــف المصطفون
ي
أ
أ
ش
ـر� محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ثــم تقام
ـ� العـ ب ي
الخيــار ،وزبــدة البريــة الطهــار؛ يل�حبــوا بالنـ ب ي
ر� وســامه عليــه.
ـ� الزائــر محمــد ،صلــوات ب ي
لــه الصــاة ،فيؤمهــم النـ ب ي ّ
ـ� ول
ولــم يحــدث مثــل هــذا التكريــم لنـ ب ي ّ
ـ� مــن قبــل ،ولــم تلبــس القــدس كامــل زينتهــا لنـ ب ي ّ
ـ� ،فأخرجــت القــدس كل زينتهــا لهــذا اليــوم أ
ـ� بالضيــف الممـ ي ن
وى مــن قبــل ،إنــه حفــل ممـ ي ن
الغــر.
يّ
ومن حكمة المعراج الساطعة ،أن القدس بوابة أ
المل ،فبينما أغلقت مكة أبوابها ،و ّلوحت بسياطها
ّ
اليــدي آ
ـتضعف� ،وتمتــد أ
ين
الف ّتاكــة ،تطــارد المؤمنـ ي ن
الثمــة بمحاولــة ال ّنيــل مــن الرســول الكريم؛
ـ� المسـ
ـ� محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم.
رأينــا القــدس تفتــح ذراعيهــا شــوقاً ،وحنانـاًُ ،
وح ّبـاً ،وحفــاوة بالنـ ب ي
ومــن ِحكمــة المعـراج ،أنــه معـراج البشــائر الطيبــة ،والوعــود المســتقبلية الصادقــة ،فأهدى
ن
أن أمتــه هي ّأمــة مهديــة ،وإن زاغ ب� طائفة
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ي� محنتــه أعظــم هديةّ ،
للنـ ب ي
ن آ
ت
ـ� ُعرضــت عــى
منهــا ،أو أغلــق التعنــت مســارب القبــول ،وطــرق الســتقبال ،وهــذا ظهــر ي� النيــة الـ ي
ـ�َ ،و ِإنَــا ٌء ِفيـ ِـه خَ ْمـ ٌـرَ ،و ِإنَــا ٌء ِفيـ ِـه َمــا ٌء.
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم( ،ثُـ َـم ِأُ ت ي َ� ِبث ََاثَـ ِـة آ ِن َيـ ٍـة ،إنَــا ٌء ِفيـ ِـه َلـ ب َ ن ٌ
النـ ب ي
ـول ال َلـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َمَ :ف َسـ ِـم ْع ُت َقا ِئـ ًـا يَ ُقـ ُ
ـال َر ُسـ ُ
َف َقـ َ
إن أَخَ ـ َـذ ا ْل َمــا َء
ـىْ :
ـول ِحـ ي ن َ
ـ� ُع ِر َضـ ْ
ـت َعـ َ ي َ
� هُ ـ ِـد َيَ ،وهُ ِديَ ْت أُ َم ُتــهُ َ .ق َال:
ـو ْت أُ َم ُتــهُ َ ،و ِإ ْن أَخَ ـ َـذ ال َل ب َ ن َ
َغـ ِـر َقَ ،وغ َِر َقـ ْ
ـوىَ ،و َغـ َ
ـت أُ َم ُتــهُ َ ،و ِإ ْن أَخَ ـ َـذ ا ْلخَ ْمـ َـر َغـ َ
َفأَخَ ـ ْـذ ُت إنَــا َء ال َلـ ب َ ن ش
ـت ِم ْنــهُ َ ،ف َقـ َ
ـت أُ َم ُتكَ يَــا ُم َح َم ُد(*).
يتَ ،وهُ ِديَـ ْ
السـ َـا ُم :هُ ِد َ
ربْـ ُ
ـال ِ يى ِج ب ْ ِ�يـ ُـلَ ،ع َل ْي ِه َ
ِ
ـ�َ ،ف َ ِ
ن
ٌ
أن
أن الزمــن تطــوى صحائفــه ،وإن طالــت المســافة،
و� المعــراج
المبتــى ّ
حكمــة ّ
وظــن ُ
ّ
ي
تحجــب شــمس النهــار ،ومــا أطــول الزمــن ن� عيـ نـ� المبتلـ ي ن
ـ�
الليــل تمتـ ّـد أط ـراف عباءتــه ،حـ تـ� كادت ُ
ي
يّ
1

س�ة ابن هشام تحقيق السقا.397 /1 .
* ي
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الحــق ،ن ي� عالــم
الراء والمعــراج ،وهــي رحلــة
ّ
بقهــر الطاغــي ،وعــذاب الطغيــان .فجــاءت رحلــة إ
مســ�ة شــهر ،ومــا ي ن
الحــق ،لتطــوي مــا ل يحــى مــن الزمــن مــا ي ن
بــ� القــدس
بــ� مكــة والقــدس
ي
العــى مــا ل يعلمــه إل اللــه ســبحانه وتعــاى ،ويعجــز عنــه تقديــر البـ شـر ،هــذا إن وســعه
والســماوات ُ
ين
التقديــر ش
المؤمنــ� .
البــري؛ ليســكب الطمأنينــة ن ي� قلــوب
أن القــدس ل تقــل أهميــة عــن مكــة ،فمــن مكــة انــداح النــور ،ومــن
ومــن حكمــة المعـراجّ ،
العــا،
القــدس اســتمد شــحنة هائلــة ارتقــت برســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إى الســماوات ُ
ليــؤوب المصطفــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إى قريــش ،وقــد انجلــت مضانــك العتــاة القســاة عــن
الك�يــاء المزخرفــة لعصبــة الطغــاة ،وهــو يــرى آيــات اللــه الكبـ يـ� المتعــال ن ي�
قلبــه الطاهــر ،وتاشــت ب
ملكــوت الســماوات أ
والرض.
ن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
والقــدس المع ـراج ظــل صداهــا الرائــع يتفاعــل ي� نفــس النـ ب ي
ـ� ن� عريــن أ
ت
البطــال ،فهــي عريــن المرابطـ ي ن
ن
ـ�
وبـ ش ّ
ـر أهــل القــدس ،أنــه سـ ي
ـيأ� يــوم ،يكونــون المرابطـ ي ي
إى يــوم الديــن ،وولدة أ
الســود الغُ ــر الميامـ ي ن
ـ�  .قــال صــى اللــه عليــه وســلم ،قولتــه الصادقــة،
ِ
ن
َــة ِم ْ ت
و� أهلهــا(َ ،ل تَــ َز ُال طَا ِئف ٌ
ــ� َع َ
ــم
ــى ِ
يــنَ ،ل َع ُد ِو ِه ْ
يــن ظَ ِاه ِر َ
ووعــده الصــدوق فيهــا ي
الد ِ
ــن أُ َم ِ ي
ن
ـن َ أل ْ َوا َءَ ،حـ ت َـ� يَأْ ِت َي ُهـ ْـم أَ ْمـ ُـر اللـ ِـه َوهُ ـ ْـم ك ََذ ِلــكَ “.
ـن خَ ا َل َف ُهـ ْـمِ ،إ َل َمــا أَ َصابَ ُهـ ْـم ِمـ ْ
�هُ ـ ْـم َمـ ْ
َق ِاه ِريـ َ
ـنَ ،ل يَ ُ ُ
ـن هُ ـ ْـم؟ َقـ َ
َقا ُلــوا :يَــا َر ُسـ َ
ـت ا ْل َم ْقـ ِـدس)(*) .فهــي العريــن
ـول اللـ ِـهَ ،وأَيْـ َ
ـاف بَ ْيـ ِ
ـت ا ْل َم ْقـ ِـد ِس َوأَ ْك َنـ ِ
ـال“ِ :ب َب ْيـ ِ
1

الــذي يتولــد منــه الفرســان أ
البطــال ،والليــوث الشــجعان ،ن ي� زمـ ٍـن يع ـ ّز الرجــال فيــه فهــم بشــارة
ن
ت
ت
ـ�
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ي� ّ
ـ� تقهــر َ
أن الطائفــة المنصــورة هــي الـ ي
النـ ب ي
عدوهــا ،وليســت الـ ي
ن
ين
المتســلل� إى خيمــة الباطــل ،وزخــرف الشــيطان.
ي�هــا مخالفــة
تواليــه خانعــة ،ول ّ
ن
َعـ ْ َ
ص ال َلــهُ َع ْنــهُ َ ،قـ َ
ـول ال َلـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َم،
ـال( :ت ََذاك َْرنَــا َون َْحـ ُ
ـن ِع ْنـ َـد َر ُسـ ِ
ـن ِأب ي� َذ ٍر َر ِ ي َ
ـال َر ُسـ ُ
ـت ا ْل َم ْقـ ِـد ِسَ ،ف َقـ َ
ـول
ـول ال َلـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َم ،أَ ْو َم ْسـ ِـج ُد بَ ْيـ ِ
أَيُ ُه َمــا أَ ْف َضـ ُـلَ :م ْسـ ِـج ُد َر ُسـ ِ
* مسند أحمد بن حنبل :تتمة مسند أ
النصارَ .ح ِد ُ َ ُ
�َ ،ص َى اللهُ
ى ُ
يث ِأب ي� أ َم َام َة ا ْل َب ِاه ِ ي ِ
الص َد ِي بْ ِن َع ْج َا َن بْ ِن َع ْم ِرو َويُق َُال :ابْ ُن َوهْ ٍب ا ْل َب ِاه ِ ي ِ
ىَ ،ع ِن ال َن ِب ي ِ
أ
لغ�ه دون قوله( :قالوا يا رسول الله وأين هم)...
َع َل ْي ِه َو َسل ََم ،قال الرنؤوط :حديث صحيح ي
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ــى اللــهُ ع َليــه وســ َلم :ص َ ن
ــج ِدي هَ َ
ال َل ِــهَ ،ص َ
ــذا أَ ْف َض ُ
ــم
يــهَ ،و َل ِن ْع َ
ــل ِم ْ
ــع َص َل َ
ات ِف ِ
ــو ٍ
َ ْ ِ ََ َ َ
ــا ٌة ِ ي� َم ْس ِ
ــن أَ ْربَ ِ
ا ْلمصـ َـى ،و َليوشـكَن أَن َل ي ُكــون للرجــل م ْثـ ُـل شَ ـطَن َفرســه مــن ْ أ
ـت ا ْل َم ْقـ ِـد ِس
ال َ ْر ِضَ ،ح ْيـ ُ
ـث يَـ َـرى ِم ْنــهُ بَ ْيـ َ
ِ َِ ِ ِ َ
َ ُ ِ َ ْ َ َ ِ َُ ِ ِ
ُ َ
يعــا ،أَ ْو َقـ َ
الدنْ َيــا َو َمــا ِفي َهــا)(*) .فــإن ضاقــت الدنيــا بحلقاتهــا،
الدنْ َيــا َج ِم ً
ـن ُ
ـن ُ
ـ� ِمـ َ
ـ� َلــهُ ِمـ َ
ـال :خَ ـ ي ْ ٌ
خَ ـ ي ْ ٌ
أ
الراء ،وإى القــدس المعـراج ،وإى القــدس الربــاط ،وإى القــدس مهمــا
وانســد الفــق ،فــإى القــدس إ
وإن القــدس ن ي� كــر الحــوادث ،وفرهــا كانــت
كانــت الصعــاب ،فــا بُـ َـد مــن القــدس وإن طــال الســفرّ .
ـت القــدس ن ي� خضـ ِـم محنتهــا ،وتخــاذل النفــر الـ شـرود
هــي المنتــ�ة ،وكذلــك ســتكون .ولقــد خاطبـ ُ
عــن امتطــاء خيلهــا ،فقلـ ن
ت
ـد� “وخيلــك يــا قــدس”:
ُ
ـت ي� قصيـ ي
1

ُغل�
كنت
لقت من ب
ياء عروساً ولو ِ
الك� ِ
خُ ِ
ِ
وحدك لن ت ب ي
ن
ت
ـ� يســتلهمها المرابطــون مــن المعـراج
فالثبــات ي� القــدس وأكنافهــا هــي الحكمــة الجليلــة الـ ي

ن ي� زمــن الكــرب والمحــن ،فــا يتســلل الخــور والهــوان إى عزائــم الرجــال.

ت
ت
فالمعــراج يقــول
الــ� تتســاقط الســهام تحــت جلمودهــا
ي
حكمــ� فيكــم أنكــم الصخــرة ي
أ
ت
ت
ـ� تعتلــج ن ي�
الشـ ّـم ،فــا يعبــأ بمكــر الماكريــن ،وأن الشــدة الـ ي
ـ� تنهــش أجســادكم والمعانــاة الـ ي
صدوركــم هــي نريبــة الربــاط ن� معــراج خــ� أ
النــام محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم.
ي
ي
ومــا دام ن� المسـ ي ن
الراء؛ فســيكون فــارس القــدس ،وإن
ـلم� طفــل تتلعثــم شــفتاه بآيــات إ
ي
ـتغ� وجــه القــدس فهــو واهــم .وستســحقه عجــات
ـتك� ّ
أن قوتــه الغاشــمة سـ ي
توهــم غاشــم مسـ ب
القــدر تحــت قدميهــا ،وســتظل حكمــة المعــراج ثبــات وأمــل ،وعراقــة وتاريــخ وحيــاة ،وأمانــة ن ي� ذمــة
المر ي ن
ابطــ� إى يــوم الديــن.

ين
ال ْس َن ِادَ ،ول َْم يُخْ ِر َجا ُه» .وقال
* المستدرك عى
الذه� :صحيح.554 /4 .
الصحيح� للحاكم .وقال :هذَ ا َح ِد ٌ
يح ْ ِإ
يث َص ِح ُ
بي
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حقنا ي اأقى والقدس وفلسطن
قراءة ي حادثة اإراء ونصوص الدين
الشيخ أحمد شوباش
ت
مف� محافظة نابلس
ي
ـ� ،والصــاة والســام عــى شأرف المرسـ ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ�
ـل� ،ســيدنا محمــد النـ ب ي
أ
ين
ال ي ن
أجمعــ� ،وبعــد؛
مــ� ،وعــى آلــه وصحبــه
ن
ت
ش
ـ� تمارســها قــوى الطغيــان والحتــال عــى القضية الفلســطينية؛
ي� ظــل الهجمــة الرســة الـ ي
ومقدســاتها ورموزهــا وجزئياتهــا ن ي� الزمــان والمــكان ،تُســمع ت�يحــات شــاذة وكلمــات منكــرة لســم
أ
ـ� العــرب أن فلسـ ي ن
العاميـ ي ن
فلسـ ي ن
ـط�
ـط� ،وموضــع المســجد القــى المبــارك ،إذ يــ�ح بعــض إ
لــم يــرد ذكرهــا ن� القـرآن الكريــم ،بخــاف “ إرائيــل “ ،ويــ�ح آخــر أن المســجد أ
القــى ل يقــع ن ي�
ي
ن
ن
الجعرانــة.
القــدس ،وإنمــا هــو ي� موضــع بـ يـ� مكــة والطائــف ،يقــال لــه ِ
عــ� التاريــخ ،وتتعــارض مــع
ت�يحــات منكــرة مشــبوهة ،تتعــارض مــع الحــق الثابــت ،ب
مســلمات متفــق عليهــا ،دون أي اختــاف لــدى أبنــاء أ
المــة ،وهــي ل تســتحق الــر ّد أصــاً ،ولكنهــا
أ
ـى عليهــا الخديعــة والحيــل.
كلمــات نثبتهــا للــه أولً ،ومــن ثــم للتاريــخ والجيــال المتعاقبــة ،لئــا تنطـ ي
قدسية امسجد اأقى ومكانته وموضعه ي بيت امقدس:
الراء والمعـراج قبــل الهجــرة النبويــة ،واختــار بعــض أهــل العلــم أن ذلــك
وقعــت حادثــة إ
والعريــن مــن رجــب ن� الســنة العـ ش
ش
ـارة مــن البعثــة (*) ،وأثبــت القـرآن تلــك المعجزة
كان ليلــة الســابع
ي
1

* المباركفوري ،صفي الرحمن :الرحيق المختوم ،124 :دار الهال ،الطبعة :أ
الوى..
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أ
ـى ا َلـ ِـذي بَا َر ْك َنــا
{س ـ ْب َح َ
رى ِب َع ْبـ ِـد ِه َل ْيـ ًـا ِمـ َ
ـن ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام ِإ َى ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ْال َ ْقـ َ
بقولــهُ :
ان ا َلـ ِـذي أَ ْ َ
(الراء ، )1:وقــد أري برســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
ـ�} إ
السـ ِـم ُ
َح ْو َلــهُ ِل ن ُ ِ�يَــهُ ِمـ ْ
ـن آيَا ِت َنــا ِإنَــهُ هُ ـ َ
ـو َ
يع ا ْل َب ِصـ ي ُ
وســلم ،بجســده عــى الصحيــح ،مــن المســجد الحـرام إى بيــت المقــدس راكبـاً عــى الـ بـ�اق ،بصحبــة
ـ�ل هنــاك ،وصــى أ
ج�يــل  -عليــه الصــاة والســام ،-فـ ن ن
بالنبيــاء إمام ـاً ،وربــط الـ بـ�اق بحلقــة بــاب
ب
المســجد (.)1
اتفقــت كلمــة المفريــن عــى أن المســجد أ
القــى يقــع ن� بيــت المقــدس ن� فلسـ ي ن
ـط� ن ي�
ي
ي
أ
ــى} قالــوا كلهــم :ن
يعــ� بيــت المقــدس،
ــج ِد ْال َ ْق َ
الشــام ،قــال الواحــدي النيســابوري{ِ :إ َى ا ْل َم ْس ِ
ي
وقيــل لــه :أ
القــى؛ لبعــد المســافة بينــه ي ن
ــذي بَا َر ْك َنــا
وبــ� المســجد الحــرام ،وقولــه تعــاى{ :ا َل ِ
والنهــار ،وقيــل :بمــن جعلنــا حولــه مــن أ
كــ�ون قالــوا :باركنــا حولــه بالثمــار أ
حو َلــهُ } ،أ
ال ش
النبيــاء
َ ْ
والصالحــ� ،وهــو قــول مجاهــد؛ قــال :ألنــه مقــر أ
ين
النبيــاء ومهبــط المائكــة).

()2

ولقــد ورد عــن النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عـ شـرات أ
الحاديــث ن ي� فضــل بيــت المقــدس،
بي
القــى ،والصــاة إليه باعتبــاره القبلــة أ
وفضــل شــد الرحــال إليــه ،وفضــل الصاة ن� المســجد أ
الوى،
ي
ن
والســك� فيــه ،وأنــه ل يدخلــه الدجــال ،ونــزول المهــدي فيــه ،وعمرانــه وإراء
وفضــل صخرتــه،
وغــ� ذلــك(. )3
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إليــه وفضــل مؤذنيــه ،ي
بي
ن
خــ� العبــاد ،30/ 3 :مؤسســة الرســالة،
 .1المباركفــوري :الرحيــق المختــوم .124 :ابــن القيــم ،محمــد بــن ب يأ� بكــر :زاد المعــاد ي� هــدي ي
ش
والعــرون1415 ،هـــ 1994 -م.
الطبعــة :الســابعة
المــام محمــد بــن ســعود ،الطبعــة:
ـى بــن أحمــد :التفسـ يـ� البســيط ،249 - 248/ 13 :عمــادة البحــث العلمــي ،جامعــة إ
 .2أبــو الحســن عـ ي
الوى1430 ،هـــ ،وانظــر :مقاتــل بــن ســليمان :تفســ� مقاتــل ،513/ 2 :دار إحيــاء الـ تـ�اث ،الطبعــة :أ
أ
الوى1423 ،هـــ .الســمرقندي ،نــ� بــن
ي
ـ� ،أحمــد بــن إبراهيــم :الكشــف والبيــان عــن تفسـ يـ� القـرآن ،181 /16 :دار التفسـ يـ�،
محمــد :بحــر العلــوم ،300 - 299/ 2 :دار الفكــر .الثعلـ ب ي
أ
ـى بــن
ـ
ع
ـازن،
ـ
الخ
ـة.
ـ
العلمي
ـب
ـ
الكت
دار
ـة:
ـ
طبع
،3/226
ـون:
ـ
والعي
ـت
ـ
النك
ـد:
ـ
محم
ـن
ـى بـ
ي
الطبعــة :الوى1436 ،هـــ 2015 -م .المــاوردي ،عـ ي
الت�يل ،109/ 3 :دار الكتب العلمية ،الطبعة :أ
ن
ن
معا� ن ن
الوى1415 ،هـ.
محمد :لباب التأويل ي� ي
أ
ن
ـدى جانبـاً مــن تلــك الحاديــث ي� مؤلــف خــاص .أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد الواحــد :فضائــل بيــت المقــدس ،دار الفكــر،
 .3جمــع المقـ ي
الطبعة :أ
الوى1405 ،هـ.
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أ
بالجعرانــة ،فقــد ذكــره الواقــدي ن ي� مغازيــه ،يقــول “ :وانتهــى
أمــا المســجد القــى الــذي ِ

رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إى الجعرانــة ليلــة الخميــس ،لخمــس ليــال خلــون مــن ذي
القعــدة ،فأقــام بالجعرانــة ثــاث عـ شـرة  ،فلمــا أراد النـ�اف إى المدينــة خــرج مــن الجعرانــة ليلــة
أ
الربعــاء لثنـ تـ� عـ شـرة بقيــت مــن ذي القعــدة لي ـا ،فأحــرم مــن المســجد أ
القــى الــذي تحــت
ً
ي
الــوادي بالعــدوة القصــوى ،وكان مصــى رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إذا كان بالجعرانــة،
فأمــا هــذا المســجد أ
ال ن
د� ،فبنــاه رجــل مــن قريــش ،واتخــذ ذلــك الحائــط عنــده ،ولــم يجــز رســول
ـ� حـ تـ� اســتلم الركــن .)1(“ ...
اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الــوادي إل محرم ـاً ،فلــم يــزل يلـ ب ي
والواقــدي لــم يذكــر ســنداً ،وأخبــاره غـ يـ� موثوقــة؛ ألنــه مـ تـ�وك ،قــال الخطيــب البغــدادي:
“ وأمــا الواقــدي فســوء ثنــاء المحدثـ ي ن
ـ� عليــه مســتفيض ،وكام أئمتهــم فيــه طويــل عريــض “ (. )2
أ ت
زر� كام ـاً قريب ـاً مــن كام الواقــدي “ :عــن ابــن جريــج :فلقيــت أنــا محمــد بــن
وذكــر ال ي
طــارق ،فســألته ،فقــال :اتفقــت أنــا ومجاهــد بالجعرانــة ،فأخــ� ن� أن «المســجد أ
القــى الــذي مــن
ب ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــا كان بالجعرانــة» قــال :فأما
وراء الــوادي بالعــدوة القصــوى مصــى النـ ب ي
هــذا المســجد أ
ال ن
د� فإنمــا بنــاه رجــل مــن قريــش “( ،)3وهــذه روايــة مرســلة ،مــن مراســيل مجاهــد،
والمرســل “ ل ينتهــض إى مرتبــة المتصــل “( ،)4هــذا إذا صــح إســناده ت
حــ� التابعــي.
وعــى فــرض صحــة الروايــة ،فــإن المقصــود منهــا ذكــر مســجد مقابــل مســجد آخــر ن ي�
أ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
الجعرانــة ،ول يفهــم منــه مطلقـاً أنــه المســجد القــى الــذي أري بالنـ ب ي
الكب� ،وأن مــن أراد رف النظــر إى ذلك
إليــه ،ذلــك المســجد المعظــم ذي المكانة الســامية والفضــل ي
ق� وأعــداء أ
ـتر ي ن
المســجد ن� الجعرانــة ،إمــا جاهــل أو عامــد ماكــر ،كما فعــل بعض المسـ ش
المــة والم ّلة.
ي
 .1محمد بن عمر :المغازي ،959 - 958/ 3 :دار أ
العلمي ،الطبعة :الثالثة1409 ،هـ 1989 -م.
عى :الجامع ألخاق الراوي وآداب السامع ،163/ 2 :طبعة مكتبة المعارف.
 .2أحمد بن ي
الثار ،207/ 2 :طبعة دار أ
 .3محمد بن عبد الله :أخبار مكة وما جاء فيها من آ
الندلس.
 .4شاكر ،أحمد :الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كث� ،134 :دار ابن الجوزي ،الطبعة :أ
الوى1435 ،هـ.
ي

34

حقنا ي اأقى والقدس وفلسطن قراءة ي حادثة اإراء ونصوص الدين

مل ف� العدد

أ
أ
بالنــ� ،صــى اللــه عليــه
ولجــل تلــك المكانــة العظيمــة للمســجد القــى الــذي أُرى ب ي
ن
رص اللــه عنــه ،إى بيــت المقــدس فاتح ـاً ســنة خمســة عـ شـر
وســلم ،إليــه جــاء عمــر بــن الخطــاب ،ي
ش ()1
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــد بـ شـر بهــذا الفتــح،
للهجــرة ،وقيــل ســنة ســتة عــر  ،وكان النـ ب ي

ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
وعـ ّـده مــن شأراط الســاعة ،فعــن عــوف بــن مالــك ،قــال( :أَتَ ْيـ ُ
ـت ال َنـ ِب ي َ

ن� َغ ـزوة تَبــوكَ وهُ ـ ن
ـن أَ َد ٍمَ ،ف َقـ َ
ـت
ـال :ا ْعـ ُـد ْد ِس ـ ًتا بَـ ي ْ ن َ
ـو ت ي� ،ثُـ َـم َف ْتـ ُ
ـو ِ ي� ُق َبـ ٍـة ِمـ ْ
َ َ
ـح بَ ْيـ ِ
ِي َِْ ُ
ـ� يَـ َـد ِي َ
الســا َع ِةَ :مـ ْ ِ
ت
الر ُجـ ُـل ِمائَـ َـة
اسـ ِـتف َ
الم ْقـ ِـد ِس ،ثُـ َـم ُم ْوتَـ ٌ
َاض ُة َ
َ
ـان يَأْخُ ـ ُـذ ِفي ُكـ ْـم َكق َُعـ ِ
المـ ِ
ـاص الغَ َنـ ِـم ،ثُـ َـم ْ
ـال َحـ َـ� يُ ْعطَــى َ
ـ�
العـ َـر ِب ِإ َل َدخَ َل ْتــهُ  ،ثُـ َـم هُ ْدنَـ ٌـة تَ ُكـ ُ
ـون بَ ْي َن ُكـ ْـم َوبَـ ي ْ ن َ
ـن َ
ـاخطًا ،ثُـ َـم ِف ْت َنـ ٌـة ل َ يَ ْب َقــى بَ ْيـ ٌ
ـت ِمـ َ
ـار َف َيظَـ ُـل َسـ ِ
ِدي َنـ ٍ
بـ ن أ
ش
ـر أَ ْل ًفــا) (.)2
ـ� ال َ ْص َفـ ِـرَ ،ف َيغْ ـ ِـد ُر َ
ـت ث َ َما ِنـ ي ن َ
ـ� غَايَـ ًـة ،ت َْحـ َ
ون َف َيأْتُونَ ُكـ ْـم ت َْحـ َ
ـت ك ُِل غَايَـ ٍـة اث ْ َنــا َعـ َ َ
َِي
ـى؟
وعــن عبيــد بــن آدم ،قــال ( :ســمعت عمــر بــن الخطــاب يقــول لكعــب :أيــن تــرى أن أصـ ي
فقــال :إن أخــذت عـ نـ� صليــت خلــف الصخــرة ،فكانــت القــدس كلهــا بـ ي ن
ـ� يديــك! فقــال عمــر :ضاهيــت
ي
اليهوديــة ،ل ،ولكــن أصــى حيــث صــى رســول الله ،صــى الله عليــه وســلم ،فتقــدم إى القبلة فصى،
ن
ن
()3
رص اللــه عنــه ،صــى
ثــم جــاء فبســط رداءه ،فكنــس الكناســة ي� ردائــه وكنــس النــاس )  ،فعمــر  ،ي
ن
الراء والمعـراج.
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ي� المــكان الــذي وصفــه لهــم صبيحــة إ
حيــث صــى النـ ب ي
ومــا زال المســجد أ
القــى حـ ّـراً وبيــت المقــدس عزي ـزاً بعــد فتــح عمــر ،حـ تـ� قــدم إليــه
الفرنجــة ،فهبــت أ
المــة بقيــادة صــاح الديــن لتحريــره مــن رجســهم ،كمــا هــب المماليــك ن ي� الدفــاع
عنــه أمــام هجمــات المغــول.
 .1العليمي ،مج� الدين :أ
النس الجليل بتاريخ القدس والخليل ،253/ 1 :مكتبة دنديس1420 ،هـ 1999 -م.
ي
ن
 .2صحيــح البخــاري ،كتــاب الجزيــة ،بــاب مــا يحــذر مــن الغــدر .101 /4 :ومعــ� قبــة :بنــاء مــدور ،وأدم :جلــد مدبــوغ ،وموتــان :مــوت كثـ يـ�
ش
ىء فتمــوت فجــأة ،لعلــه يشـ يـ� إى طاعــون عمــواس،
الوقــوع بســبب طاعــون ونحــوه ،وقعــاص :داء يصيــب الغنــم فيســيل مــن أنوفهــا ي
واســتفاضة المــال :شك�تــه ،وبـ نـ� أ
ن
الصفــر :الــروم ،وغايــة :رايــة( .مــن تعليــق مصطفــى البغــا عــى صحيــح البخــاري ي� الموضــع ذاتــه .دار طــوق
ي
النجاة ،الطبعة :أ
الوى1422 ،هـ).
المبريــن بالجنــة ،مســند عمــر بــن الخطــاب ،نرص اللــه عنــه ،370 /1 :قــال السـ ت ن
ن
 .3مســند أحمــد :مســند العـ شـرة ش
ـا� تل�تيــب
ـاعا� ي� الفتــح الربـ ي
ي
ي
ن
ن
الشيبا� :إسناده جيد ،117/ 3 :وقال أحمد شاكر ي� تحقيق المسند :إسناده حسن.277 - 276/ 1 :
مسند أحمد بن حنبل
ي
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اإشارة إى فلسطن ي القرآن الكريم:
ليــس القــرآن الكريــم كتــاب جغرافيــا ،ول مدونــة تاريخيــة ،يذكــر اســم الــدول القديمــة

والحديثــة ،ولهــذا فليــس غريبـاً أل يــرد اســم فلسـ ن ن
ت
ـ� ضمــت
ي
ـط� ي� القـرآن الكريــم ،بــل إن الــدول الـ ي
أراضيهــا أماكــن مقدســة لــم يــرد ذكرهــا ن ي� القــرآن الكريــم ،فضــا ً عــن يغ�هــا.
ين
فلســط� بأســماء أخــرى عظيمــة وصفــات جليلــة ،كيــف
لكــن القــرآن الكريــم ذكــر أرض
ل وهــي أرض الراء والمعــراج ،ومهبــط الوحــي ،أ
ش
ش
والمنــر؟!
المحــر
والرض المباركــة وأرض
إ
وقــد ســمى اللــه فلسـ ن أ
ن
ن
ـو ِم ا ْدخُ ُلــوا
ي
ـط� الرض المقدســة ي� كتابــه ،فقــال تعــاى ي� كتابه{:يَا َقـ ْ
ْأ
ال َ ْر َض ا ْل ُمق ََدس َ ت
َــدوا َع َ
يــن }(المائــدة. )21 :
ُــم َو َل ت َْرت ُ
ــى أَ ْدبَ ِارك ْ
ــب ال َلــهُ َلك ْ
ار َ
ــ� َك َت َ
َ
ــة ا َل ِ ي
ُــم َف َت ْنق َِل ُبــوا خَ ِ ِ
قــال العــز بــن عبــد الســام ْ “ :أ
{ال َ ْر َض ا ْل ُمق ََد َس َ
ــة } بيــت المقــدس أو الشــام أو دمشــق
أ
وفلسـ ي ن
ـب ال َلــهُ َل ُكـ ْـم } هبــة منــه ،ثــم حرمهــا عليهــم
ـط� وبعــض الردن .المقدســة :المطهــرةَ { ،ك َتـ َ
أ
ت
الــ� أمرتــم بدخولهــا “(*) .
بعصيانهــمَ { .و َل ت َْرت ُ
َــدوا }عــن طاعــة اللــه تعــاى ،أو عــن الرض ي
1

ن
َــو َم
بال�كــة ي� ي
ووصــف القــرآن أرض بيــت المقــدس ب
غــ� آيــة ،فقــال تعــاىَ { :وأَ ْو َرث ْ َنــا ا ْلق ْ
أ
ت
ـت َربِــكَ ا ْل ُح ْسـ ن َـ�
ـن كَانُــوا يُ ْس ـ َت ْض َعف َ
ـت ك َِل َمـ ُ
ـ� بَا َر ْك َنــا ِفي َهــا َوت ََمـ ْ
ا َل ِذيـ َ
ُون َمشَ ـ ِ
ـار َق ْال َ ْر ِض َو َمغَ ِاربَ َهــا ا َلـ ِ ي
ن
ـل بمــا صــ�وا ودمرنَــا مــا كَان يصنــع فرعــون و َقومـ ومــا كَانُــوا يعر ــون } أ
(العـراف،)137:
َ ْ ِ شُ َ
را ِئيـ َ ِ َ َ ب َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ـهُ َ َ
ـ� ِإ ْ َ
َعـ َـى بَـ ِ ي
أ
ـ�} أ
ت
(النبيــاء ،)71:وقــال ســبحانه:
وقــال جــل شـ
ـ� بَا َر ْك َنــا ِفي َهــا ِل ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
َ
ـأنه{:ون ََج ْي َنا ُه َو ُلوطًــا ِإ َى ْال َ ْر ِض ا َلـ ِ ي
ت
ـاى
{ َو َج َع ْل َنــا بَ ْي َن ُهـ ْـم َوبَـ ي ْ ن َ
ـ� بَا َر ْك َنــا ِفي َهــا ُقـ ًـرى ظَ ِاهـ َـر ًة َو َق َد ْرنَــا ِفي َهــا َ
ـ� ِسـ ي ُ
السـ ي ْ َ
ـ� ا ْل ُقـ َـرى ا َلـ ِ ي
ـ�وا ِفي َهــا َل َيـ ِ ي َ
ـ�} (ســبأ.)18 :
َوأَيَ ًامــا ِآم ِنـ ي ن َ

* عبد العزيز بن عبد السام :تفس� القرآن ،379/ 1 :دار ابن حزم ،الطبعة :أ
التفس� البسيط:
الوى1416 ،هـ 1996 -م .وانظر :الواحدي:
ي
ي
.323/ 7
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ويتضــح مــن بعــض هــذه آ
اليات أن الله سـ ّـمى فلسـ ي ن
ـط� الشــام أرضـاً ،وكما ورد ذلك الســم
أ
ن
ض يرثُهــا عبــادي الصالحون} أ
ـن بَ ْعـ ِـد ِ
(النبيــاء،)105 :
ن ي� قولــه
الذ ْكـ ِـر أَ َن ْال َ ْر َ َ ِ َ ِ َ ِ َ َ ِ ُ َ
َ
ـور ِمـ ْ
تعاى{:و َل َقـ ْـد َك َت ْب َنــا ِ ي� ال َزبُـ ِ
ـالرض هنــا عمــوم أ
فـ أ
الرض ،يرثهــا المؤمنــون أو أرض فلسـ ي ن
ـط� ،وقــال بعــض المفريــن أرض الجنــة.
آ
ين
فلســط�
وغ�هــا وردت ن ي� كتــاب اللــه تعــاى بشــأن الشــام عمومــاً ،وأرض
فهــذه اليــات ي
ين
فلســط� خاصــة ن ي� القــرآن.
خصوصــاً ،وإن لــم يذكــر اســم
وقــد ذكــر الق ـرآن اســم إرائيــل النـ بـ� ،عليــه الصــاة والســام ،ن� موضعـ ي ن
ـ� ،وورد ذكــر
ي
ي
ن
ن
()1
ن
ـ� يعقــوب ،عليــه الصــاة والســام،
ـ� إرائيــل ي� واحــد وأربعـ يـ� موضع ـاً  ،وإرائيــل هــو النـ ب ي
بـ ي
ن
ـ� َل
ـام ك َ
ـن َق ْبـ ِـل أَ ْن تُـ ن َ ن َ
را ِئيـ ُـل َعـ َـى نَف ِْسـ ِـه ِمـ ْ
قــال تعــاى { :ك ُُل الطَ َعـ ِ
را ِئيـ َـل ِإ َل َمــا َحـ َـر َم ِإ ْ َ
ـ� ِإ ْ َ
َان ِحـ ًـا ِل َبـ ِ ي
ـت
ـو َر ِاة َفاتْ ُلوهَ ــا ِإ ْن ُك ْن ُتـ ْـم َص ِاد ِقـ ي ن َ
ـ� }(آل عمـران ،)93 :وعــن ابــن عبــاس قــال( :أَ ْق َب َلـ ْ
ـو َرا ُة ُقـ ْـل َفأْتُــوا ِبال َتـ ْ
ال َتـ ْ
ـو؟ َقـ َ
ـال:
الر ْعـ ِـد َمــا هُ ـ َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فقَا ُلــوا :يَــا أَبَــا الق ِ
َاسـ ِـم ،أَخْ ِب ْ�نَــا َعـ ِـن َ
يَ ُهــو ُد ِإ َى ال َنـ ِب ي ِ
ـار ،يَ ُسـ ُ
ـث شَ ــا َء ال َلــهُ ،
اب َح ْيـ ُ
ابَ ،م َعــهُ َمخَ ِاريـ ُ
السـ َ
السـ َ
ـق ِمـ ْ
َم َلــكٌ ِمـ َ
ـن ا ْل َما َ ِئ َكـ ِـة ُمـ َ
ـح َ
ـوق ِب َهــا َ
ـوك ٌَل ِب َ
ـن نَـ ٍ
ـح ِ
ت
ـو ُت ا َلـ ِـذي ن َْسـ َـم ُع؟ َقـ َ
ـث أُ ِمـ َـر
ـي ِإ َى َح ْيـ ُ
السـ َ
الصـ ْ
َفقَا ُلــواَ :ف َمــا هَ ـ َـذا َ
ـال :ز َْجـ َـر ٌة ِب َ
ـح ِ
اب ِإ َذا ز ََجـ َـر ُه َحـ َـ� يَ ْن َت ِهـ َ
را ِئيـ ُـل َعـ َـى نَف ِْسـ ِـه؟ َقـ َ
ـال :اشْ ـ َت َ� ِعـ ْـر َق ال َن َســا َف َلـ ْـم يَ ِجـ ْـد
َقا ُلــواَ :ص َد ْقـ َ
ـتَ .فقَا ُلــواَ :فأَخْ ِب ْ�نَــا َع َمــا َحـ َـر َم ِإ ْ َ
ـت )(. )2
شَ ـ ْي ًئا يُا َ ِئ ُمــهُ ِإل َ ُل ُحـ َ
ـوم ِإ
ال ِبـ ِـل َوأَ ْل َبانَ َهــاَ ،ف ِل َذ ِلــكَ َح َر َم َهــاَ ،قا ُلــواَ :ص َد ْقـ َ
ـوح
ـن َح َم ْل َنــا َمـ َ
ـن ال َن ِب ِيـ ي ن َ
ـن ُذ ِريَـ ِـة آ َد َم َو ِم َمـ ْ
ـ� ِمـ ْ
ـن أَن َْعـ َـم ال َلــهُ َع َل ْي ِهـ ْـم ِمـ َ
وقــال تعــاى{ :أُو َل ِئــكَ ا َل ِذيـ َ
ـع نُـ ٍ
ـج ًدا
اج َت َب ْي َنــا ِإ َذا تُ ْتـ َـى َع َل ْي ِهـ ْـم آيَـ ُ
الر ْح َمـ ِـن خَ ـ ُـروا ُسـ َ
ـن هَ َديْ َنــا َو ْ
را ِئيـ َـل َو ِم َمـ ْ
َو ِمـ ْ
ـات َ
ـن ُذ ِريَـ ِـة ِإبْ َر ِاهيـ َـم َو ِإ ْ َ
يــم} يريــد إســماعيل وإســحاق ويعقــوب ،وقولــه
َوبُ ِك ًيا}(مريــم ،)58 :فقولــه
َ
ــن ُذ ِريَ ِــة ِإبْ َر ِاه َ
تعاى{:و ِم ْ
ن
ـ� :ومــن ذريتــه ،وهــم مــوى وهــارون (. )3
تعــاىَ :
{و ِإ ْ َ
را ِئيـ َـل } يعـ ي
ت
البا� ،محمد فؤاد :المعجم المفهرس أللفاظ القرآن ،33 :طبعة مناهل العرفان.
 .1عبد ي
س� ت
 .2ن ن
الحل� ،الطبعة ،الثانية1395 ،هـ 1973 -م .قال
ال�مذي ،كتاب ي
تفس� القرآن ،باب ومن سورة الرعد ،294 /5 :مكتبة ومطبعة ب ي
البا� ب ي
أ
ن
ت
لبا� :صحيح.
ال�مذي :هذا حديث حسن غريب ،وقال ال ي
التفس� البسيط.268/ 14 :
 .3الواحدي:
ي
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فهــذا مــا أراده القـرآن مــن اســم أحــد أنبيــاء اللــه تعــاى الذيــن نؤمــن بهــم جميعـاً ونج ّلهــم
ونقدرهــم.
ـطي� المســلم ن� المســجد أ
ن
القــى المبــارك بكامــل أجزائــه وترابــه
ي
إن حــق شــعبنا الفلسـ ي
أ
ن
ن
ـ� ،صــى اللــه
جميعــه وكامــل مرفقاتــه فــوق الرض وتحتهــا حــق ثابــت بقـرار ربـ ي
ـا� تجــى ي� إراء النـ ب ي
العــا .وأثبتــه الفتــح
عليــه وســلم ،إى بيــت المقــدس ،وصاتــه فيــه وعروجــه منــه إى الســموات ُ
أ
ـو� تــارة ،والمظفــر قطــز
العمــري ،وأكــد عليــه التحريــر إ
الســامي غـ يـ� مــرة بقيــادة صــاح الديــن اليـ ب ي
وبيـ بـ�س تــارة أخــرى ،ومــا زالــت ن ي� ع�نــا دمــاء الشــهداء ترويــه.
المــة المســلمة كلهــا باعتبــار المســجد قبلــة المسـ ن أ
وإن هــذا الحــق يشــمل أ
ن
ـا�
ي
ـلم� الوى ،وثـ ي
ن أ
ت
الــ� تشــد الرحــال إليهــا.
مســجد وضــع لعبــادة اللــه ي� الرض ،وثالــث المســاجد ي
وإن حــق شــعبنا ن� فلسـ ي ن
النــكار ،وإن تشــكيك بعــض
ـط� حــق ثابــت ،ل يقبــل النقــض ول إ
ي
أ
الصــوات ن ي� ذلــك مــا هــو إل تكذيــب للنصــوص الدينيــة والتاريــخ الواضــح الثابــت وإنــكار للوعــد
ن
الربــا� بنــ� شــعبنا القــادم ،وفرجــه القريــب الموعــود.
ي
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مصــى بــاب الرحمــة ي
ّ
أدب الرحــات الجغرافيــة
الدكتور محمد بحيص عر ي ن
ام�
رئيس أ
ن
ن
الفلسطي� سابقاً
الوط�
الرشيف
ي
ي
مهيد:
مــع اقـ تـ�اب موعــد النتخابــات الرائيليــة أ
الخـ يـ�ة ،تصاعــدت وتـ يـ�ة التطــرف ن ي� المجتمــع
إ
أ
ن
ن
و�
إ
ائيــى ،ويتمثــل ذلــك جليــاً ليــس فقــط ي� الدعايــة النتخابيــة لاحــزاب المتنافســة ،بــل ي
الر ي
ـطي� ،ومضاعفــة معانــاة أ
ن
ن
الرى والمعتقلـ ي ن
ـتيطا�
ـ� ،والتغـ ّ
ـول السـ ي
ســفك مزيــد مــن الــدم الفلسـ ي
غــ� المســبوق ،ناهيــك عــن العتقــالت اليوميــة ،والقتحامــات المتكــررة لباحــات المســجد أ
القــى
ي
ـح� مــن أ
المبــارك ،بقيــادة وزراء ومرشـ ي ن
الح ـزاب اليمينيــة ،وبحراســة مشــددة مــن شرطــة الحتــال
ائيــى ،مــا
الجــراءات القمعيــة ،كمــادة لســتقطاب الناخــب إ
ومخابراتــه ،لســتغال هــذه إ
الر ي
فتــح شــهية التطــرف لديهــم عــى م�اعيهــا ،بق ـرار حكومــي صــدر مؤخ ـراً عــن رئيــس وزراء الكيــان
الحتــاى؛ لفــرض أمــر واقــع لطالمــا فشــلوا ن� تحقيقــه ن� أقــدس مقدســات المسـ ي ن
ـلم� ن ي� القــدس،
ي
ي
ي
وذلــك مــن خــال إصــدار أوامــره ألجهــزة أمنــه بإغــاق مصـ ّـى بــاب الرحمــة ،والعبــث بمحتوياتــه،
لمنــع المسـ ي ن
ـلم� مــن أداء الصــاة فيــه ،وبالقــوة ،بعــد أن تحطمــت محاولتهــم الســابقة عــى صخــرة
ـ� المدافعـ ي ن
ـي� والمرابطـ ي ن
صمــود المقدسـ ي ن
ـ� عــن حقهــم ن ي� التم ّتــع بحريّــة العبــادة ن ي� مســجدهم،
الجــراءات
الذعــان لــكل إ
مــرى الرســول الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ورفضهــم إ
ـى ،وغــاة مســتوطنيه ،والذيــن توهمــوا ن ي� غفلــة مــن الزمــن
العن�يــة والتعســف ّية للمحتــل إ
الرائيـ ي
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أ
ت
ـ� تعيشــها بعــض الــدول العربيــة ،والنحيــاز
ـر� إ
العـ ب ي
والســامي الــرديء بســبب الوضــاع الصعبــة الـ ي
أ
ـ� ،والدعــم الامتناهــي لدولــة الحتــال ،أن بإمكانهــم تحقيــق أحامهــم المريضــة المرتكــزة
المريـ ي
إى خزعبــات ،ن� الســيطرة عــى المســجد أ
القــى ،وإقامــة هيكلهــم المزعــوم عــى ث ـراه الطهــور،
ي
ن
ت
ين
ين
الــ� ســتقود حتمــاً إى
ضاربــ� بعــرض الحائــط مشــاعر
المســلم� والعــرب ي� أرجــاء المعمــورة ،ي
ـأ� عــى أ
ت
الخـ نـ� واليابــس ن ي� منطقتنــا الملتهبــة أصـاً ،وســيكون هــؤلء
إشــعال فتيــل حــرب دينيــة ،تـ ي
أد� شــك ،أ
المهووســون أول ضحاياهــا دون ن
ولنـ نـ� أؤمــن إيمانـاً ل ت ن
ي�عــزع بــأن أوى أولوياتنــا كشــعب
ي
ن
ـطي� وكقيــادة ،هــي التخلــص مــن هــذا الحتــال الغاشــم الظالــم ،وإقامــة دولتنــا الفلســطينية
فلسـ ي
المســتقلة ،وعاصمتهــا القــدس ش
الريــف –مفتــاح الســام والحــرب -فــإن إفشــال مخططــات أعــداء
الوســع أ
القــى المبــارك ،هــي مقدمــة النتصــار أ
المــة ن� الســيطرة عــى المســجد أ
أ
والشــمل ن ي�
ّ ي
ن
ـو� ،وأوى خطــوات العيــش فــوق تـراب وطننــا بكرامــة
تحريــر أرضنــا كاملــة مــن دنــس الحتــال الصهيـ ي
وعــزة وحريــة ،كســائر شــعوب أ
الرض .وهــذا بالطبــع وعــد مــن اللــه عــ ّز وجــل ،وهــو ســبحانه ل
ّ
ولمــا كان ارتباطنــا بالمســجد القــى ارتباطـاً عقديـاً ،فقــد ارتأيــت إلقــاء الضــوء عــى
يخلــف وعــدهّ .
مصـ ّـى بــاب الرحمــة ،كمع َلــم رئيــس مــن معالــم المســجد أ
القــى ،للتعريــف بــه ،وإب ـراز مكانتــه
َ ْ ٍ
المســتمدة مــن مكانــة المســجد أ
القــى وقدســيته وعروبــة بيــت المقــدس منــذ فجــر التاريــخ ،وإى أن
أ
ت
الرحالــة حــول هــذا المصـ ّـى ،مــن
ـآ� باختصــار عــى مــا ذكــره بعــض ّ
يــرث اللــه الرض ومــن عليهــا .وسـ ي
ن
ت
الســامية العمريــة
ـى إى المقـ بـ�ة إ
ـ� تفـ ي
وصــف وانطباعــات تتعلــق بالبنــاء ،وبأبوابــه الخارجيــة الـ ي
"المأنوســة" ،كمــا وصفهــا صاحــب أ
النــس الجليــل ،وهــي مقـ بـ�ة "بــاب الرحمــة".
سور امسجد الرقي:
الرقيــة للمســجد أ
يمتــد ســور المســجد الـ شـر ت� مــن الزاويــة الجنوبيــة ش
القــى المبــارك،
ي
القــى أ
الســباط ،أحــد أبــواب المســجد أ
الرقيــة ،وينتهــي ببــاب أ
وحـ تـ� الزاويــة الشــمالية ش
الربعــة
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عـ شـر ،الـ تـ� منهــا عـ شـرة أبــواب مفتوحــة ،وهــي :بــاب أ
الســباط ،وبــاب حطّــة ،وبــاب العتــم أو (بــاب
ي
فيصــل) ،وبــاب الغوانمــة ،وبــاب القطّانـ ي ن
ـ�  ،وبــاب السلســلة ،وبــاب الناظــر ،وبــاب الحديــد ،وبــاب
المطهــرة ،وبــاب المغاربــة .وأمــا أ
البــواب المغلقــة ،فهــي :بــاب الرحمــة ،والبــاب المــزدوج ،وبــاب
أ
أ
ش
ـو� لحماية
ـا�  ...وقــد أغلقــت هــذه البــواب بأمــر من الســلطان صاح الديــن اليـ ب ي
الجنائــز ،والبــاب الثـ ي
المســجد أ
القــى المبــارك ،ومدينــة القــدس مــن الفرنجــة" ( )1ويمكــن اعتبــار بــاب المغاربــة ،أو مــا
ـ�" أو "بــاب الـ بـ�اق" مغلقـاً ،وذلــك بعــد مصــادرة مفاتيحــه بالقــوة عقب
يطلــق عليــه أحيانـاً "بــاب النـ ب ي
ـى ،حيــث بقيــت ن ي� أيديهــم إى يومنــا هــذا.
حــرب عــام 1967م ،مــن قبــل ســلطات الحتــال إ
الرائيـ ي
تكمــن أهميــة هــذا الســور بأنــه ســور المســجد أ
القــى ،وســور المدينــة معـاً ،ويبلــغ طولــه
ـلم� المدافعـ ي ن
حــواى  462مـ تـ�اً ،وقــد شـكّل بالنســبة إى المسـ ي ن
ـ� عــن المدينــة ،خاصــة زمــن الحــروب
ي
مــع الفرنجــة ،نقطــة ضعــف مــن الناحيــة العســكرية .لــذا كان يتعـ ي ّ ن
ـ� تعزيــز قــوة الحاميــة المدافعــة
ن
الرحالــة المعــروف نار خــروا ن ي�
عــن المدينــة ي� هــذا الجــزء مــن الســور عــى الــدوام ،ويؤكــد ذلــك ّ
وصفــه للمدينــة ،حيــث يقــول ..." :والجامــع شر ت ي� المدينــة وســوره هــو ســورها الـ شـر ت ي� ،وبعــد الجامع
ســهل كبـ يـ� مســتو يســمى بـ"الســاهرة" .يقــال إنــه ســيكون ســاحة القيامــة والحـ شـر ،ولهــذا يحـ نـ�
إليــه خلــق كثـ يـ�ون مــن أطـراف العالــم ،ويقيمــون بــه حـ تـ� يموتــوا فــإذا جــاء وعــد اللــه كانــوا بــأرض
ن
ـى بهــا النــاس،
الميعــاد ،وعــى حافــة هــذا الســهل مقابــر كثـ يـ� مــن الصالحـ يـ� وقرافــة عظيمــة ،يصـ ي
ن
لتقــى حاجاتهــم ،مردديــن" :اللهــم تقبــل حاجاتنــا ،واغفــر ذنوبنــا،
ويرفعــون بالدعــاء أيديهــم
وســيئاتنا ،وارحمنــا برحمتــك يــا أرحــم الراحمـ ي ن
ـ� " ...

 .1يوسف جمعة سامة ،دليل المسجد أ
القى ،ص.44
ين
 .2بادنا
فلسط� ،ص.136
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أ
وتــ�ة التهويــد ،ومحــاولت
ول يســعنا ونحــن نعيــش هــذه اليــام ،حيــث تصاعــدت ي

الســيطرة المحمومــة عــى المدينــة ،والمســجد أ
القــى المبــارك ،تمهيــداً إلزالتــه وإقامــة الهيــكل
المزعــوم مكانــه ،إل أن نســتذكر أولئــك القــادة العظــام ،الذيــن أمــروا بإغــاق أ
البــواب مــن هــذه
الناحيــة تحديــداً ،وإنشــاء مقـ بـ�ة عظيمــة خــارج الســور ،بــكل الفخــر والعـ ت ن
ـ�از ،وذلــك لبعــد نظرهــم
وقدرتهــم عــى اسـ ش
ـتراف عوائــد الزمــن مســتقباً ،ومــا يمكــن أن يحــل ببيــت المقــدس ،أو المدينــة
المســتهدفة ،دومــاً مــن أعــداء أ
ال ّمــة.
بابا التوبة والرحمة :
هــذان البابــان يقعــان إى الشــمال الـ شـر ت� مــن المســجد أ
القــى المبــارك ،ويســمى البــاب
ي
ـو� يســمى بـــ (الرحمــة) ،ويقعــان ن ي� الســور الـ شـر ت ي� للمســجد ،والمطــل
ـماى ،بـــ (التوبــة) ،والجنـ ب ي
الشـ ي
ـ� رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،شـ ّـداد بــن
عــى مقـ بـ�ة (بــاب الرحمــة) ،حيــث قبــور صاحـ ب ي
أوس ،وعبــادة بــن الصامــت ،وأعيــان المدينــة ش
وأرافهــا.
ـ�) ،واتخــذوه شــعاراً لحروبهــم الداميــة" ...
وقــد أطلــق عليهمــا الصليبيــون (البــاب الذهـ ب ي

()1

وعــن هــذا البــاب يقــول صاحــب العقــد الفريــد ..." :وبــاب التوبــة الــذي تــاب اللــه فيــه عــى داود.
ن
ن
ت
الر ْح َمـ ُـة َوظَ ِاهـ ُـر ُه
ـور َلــهُ بَـ ٌ
ـاب بَ ِاط ُنــهُ ِفيـ ِـه َ
ـ� َب بَ ْي َن ُهـ ْـم ِب ُسـ ٍ
وبــاب الرحمــة الـ ي
ـ� ذكرهــا اللــه ي� كتابــهَ { :فـ ُ ِ
ــن ِقب ِل ِــه ا ْل َع َذاب}(الحديــد ،)13 :ن
()2
يعــ� وادي جهنــم الــذي ش
بــر ت ي� بــاب المقــدس"...
ِم ْ َ
ُ
ي
وقــد قـ ّـدم لنــا أبــو العبــاس ،شــهاب الديــن بــن فضــل اللــه المعــروف "بالعمــري" ن ي� كتابــه
البصــار ن� ممالــك أ
الشــه� (مســالك أ
المصــار) وصفـاً دقيقـاً لمســجد بــاب الرحمــة ،نقـا ً –كمــا يقــول-
ي
ي
عــن الصاحــب تــاج الديــن أبــو الفضائل ،أحمــد بن أمـ ي ن
الصغ� (سلســلة العســجد
ـ� الملك ،مــن مؤلفه
ي
ن
ـماى
ـماى هــذا الــرواق ( ويقصــد الــرواق الواقــع شـ ي
ي� صفــة الصخــرة والمســجد) ،حيــث ذكــر أنــه " ...شـ ي
السامية ،ص .67
 .1شكري عراف ،القدس إ
ين
 .2بلدانية
فلسط� العربية.350 - 349 ،
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ن
ـى ثاثمائــة ذراع ،مســجد بــاب الرحمــة .وطولــه مــن الـ شـرق إى الغــرب ،ثاثون
مهــد عيــ�) ،عــى مـ ّ ي
ش
ـى
ذراعـاً ،وعرضــه ،قبلــة وشــمالً ،أربعــة عــر ذراعـاً ونصــف ،وســعة محرابــه ثاثــة أذرع وربــع ،يصـ ي
فيــه إمــام منفــرد ،وهــو معقــود بالحجــر المنحــوت ســت قبــاب :اثنتــان مرتفعتــان ،وأربعــة منبســطة
عــى عاموديــن صــوان بيــض ن� الوســط ،وسـ ي ن
ـاريت� ن ي� وســطه .طــول كل عامــود أحــد عـ شـر ذراع ـاً،
ي
ـ� المسـ ّـم ي ن
ودورتــه أربعــة أذرع ونصــف .وهــذا المســجد م ّتخــذ باطــن البابـ ي ن
ي� ببــاب الرحمــة ،وهمــا
بابــان قديمــان قــد ُسـ ّـدا .عــى كل منهمــا م�اعــان مــن خشــب مص ّفــح مــن خــارج بالحديــد .طــول كل
منهمــا أحــد عـ شـر ذراعـاً ،وعرضــه ســتة ونصــف ،وخلــف كل منهمــا بابــان بالصفــة المذكــورة .إل أنهمــا
أ
ســميا بأبــواب الرحمــة"...
ــمرا وأحكــم غلقهمــاّ .
مصفحــان بالنحــاس الصفــر المنقــوش .وقــد ُس ّ

(*)
1

ـدى "محمــد بــن أحمــد ابــن الب ّنــاء" المعــروف
وتذكــر المصــادر التاريخيــة أن ّ
الرحالــة المقـ ي
بالبشــاري ،قــد قــال ن� كتابــه "أحســن التقاســيم ن� معرفــة أ
القاليــم" الــذي فــرغ مــن تأليفــه عــام
ي
ي
(373هـــ970/م) ،حيــث تحــدث عــن شــغف المغاربــة ن ي� زيــارة بيــت المقــدس بعــد مكــة المكرمــة
أ
ن
الرحالــة المغاربــة ،وهــم:
لتقديــس ّ
ـا� رداً لثاثــة عـ شـر مــن ّ
حجهــم .وقــد اســتعرض الســتاذ الك ّتـ ي
ش
ـاى،
المعافــري ،ابــن جبـ يـ� ،العبــدري ،ابــن بطوطــة ،خالــد البلــوي ،ابــن خلــدون ،المقـ ّـري ،العيـ ي
ت
ن
ت
ـا� أن هــؤلء
ـاى ،الزيّـ ي
ـ� ،وأحمــد الهــواري .ويضيــف الك ّتـ ي
العامــري ،ابــن عثمــان المكنـ ي
ـا� ،البلغيـ ي
ين
وخصــوا بيــت المقــدس والمســجد
الرحالــة عــى امتــداد ألــف ســنة تقريبــاً كلهــم زاروا
ّ
فلســط� ّ
القــى بزياراتهــم للتعبــد والمجــاورة ،وتســجيل مشــاهداتهم بدقــة العلمــاء أ
أ
الفاضــل .وقــد
ّ
لاجيــال وصفـاً رائعـاً للمســجد أ
تركــوا أ
ـج ي ن
القــى المبــارك ،ومســجد قبــة الصخــرة ش
ل�
المرفــة ،مسـ ّ
ّ
ومبديــن إعجابهــم الشــديد بالمــدن والقــرى الفلســطينية،
مــا لحظــوا عليهمــا باطنــاً وظاهــراًُ ،
البنيــة ،وخصوص ـاً المســجد أ
واســتغرابهم مــن حســن أ
القــى وقبــة الصخــرة ش
المرفــة ،والعديــد
* المصدر السابق ،ص .387
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أ
وغ�هــا ،ولقــاء أهــل العلــم والفضل،
مــن مرافــق المســجد ،كالمصاطــب والجوامــع والســبلة والتكايــا ي
أ
ن
الرحالــة المغاربــة
ـا� :أنهــم ،أي ّ
والخــذ عنهــم ،والتمــاس الدعــاء الصالــح منهــم .ويضيــف الك ّتـ ي
"...لــم يغفــل أحــد منهــم عــن التنويــه بســمو أهــل بيــت المقــدس ،خصوص ـاً وبقيــة الفلسـ ي ن
ـطيني�
والشـ ي ن
ـامي� عمومـاً بــدواً وحـ نـ�اً )*(..والحقيقــة أنــه كان مــن الصعــب الحصــول عــى مــا يؤكــد تنــاول
1

ش
ـ�ء مــن التفصيــل ،باســتثناء مــا
أيـاً مــن الرحالــة المغاربــة الســابق ذكرهــم لمصـ ّـى بــاب الرحمــة بـ ي
ـ� ،كانــت أ
نُقــل عــن "ابــن بطوطــة" مــن أنــه زار القــدس مرتـ ي ن
الوى ن ي� ســنة (726هـــ1325/م) ،والثانيــة
ّ
الوى عــن ســور القــدس ،وأبــواب المســجد أ
ســنة (749هـــ1348/م) ،حيــث تحــدث ن� رحلتــه أ
القى،
ّ ي
بالضافــة إى مــا قدمــه مــن وصــف للمســجد أ
القــى ،ومســجد ق ّبــة الصخــرة ،وعــن بعــض أعمــال
إ
ّ
أ
المـ يـ� تنكــز النــاري ن ي� جلــب المــاء إى القــدس .وهنــا يمكــن الفـ تـ�اض بــأن ابــن بطوطــة قــد عــرض
وصفـاً لبــاب الرحمــة ،طالمــا أنــه تحــدث عــن ســور القــدس وأبــواب المســجد أ
القــى ،باعتبــار "بــاب
ّ
أ
ـه�ة ن ي� ســور المســجد الـ شـر ت ي� .غـ يـ� أن ذلــك يحتــاج إى مزيــد مــن البحــث
الرحمــة" أحــد البــواب الشـ ي
القطــار وعجائــب أ
والتحــري ،وخاصــة ن� رحلتــه "تحفــة النظــار ن� غرائــب أ
الســفار" .وبالمثــل يمكــن
ّ
ي
ي
ن
ت
ال� تركهــا "ابن
التك ّهــن بإمكانيــة العثــور عــى معلومــات ذات صلــة بموضــوع البحــث هــذا ،ي� الرســالة ي
عثمــان" الــذي زار القــدس ن ي� العــام 1202هـــ ،وهــي بعنــوان "إح ـراز المعــا والرقيــب ن ي� حــج بيــت
ن
ت
اللــه الح ـرام ،وزيــارة القــدس ش
ـا�"
الريــف والخليــل والتـ ب ّ
ـ� وصفهــا "الك ّتـ ي
ـ�ك بقـ بـ� الحبيــب " ،والـ ي
ـ� بالربــاط ،وقــد نقــل مــن هــذا المخطــوط أن
بأنهــا مخطوطــة مــن مخطوطــات مكتبــة القــ� الملـ ي
المؤلــف أي "ابــن عثمــان" قــد وصــف ســور القــدس ،وأبوابهــا .وأمــا "ابــن جبـ يـ�" فقــد اشــتهر برحلتــه
أ
ن
ن
ت
ـ� اعتـ بـ�ت مــن الناحيــة الف ّنيــة  ...ذروة مــا بلغــه نمــط
المشــهورة ي� تاريــخ الدب الجغـر يا� العـ ب ي
ـر� ،والـ ي
ن أ
ن
الســامي  .وقــد حــال الحتــال
ـر� ،حيــث زار القــدس وجــال ي� أرجــاء العالــم إ
المرحلــة ي� الدب العـ ب ي
العر� المساري ،مفتاح السام ،ص .47 - 46
* محمد
بي

44

مصى باب الرحمة ي أدب الرحات الجغرافية

مل ف� العدد

ن
ولما
ـ� دون زيارتــه لهــا ســنة 578هـــ ،غـ يـ� أنــه تمكــن مــن زيــارة بيــت المقــدس ي� ســنة 611هـــّ ،
الصليـ ب ي
أ
ـو� أهــدى لــه قصيــدة طويلــة مطلعهــا :
تحــررت القــدس عــى يــد صــاح الديــن اليـ ب ي
" ...فكم لك ش
بالرق من حامد

وكم لك بالغرب من شاكر"

ومــن الواضــح أن الرجــل قــد اهتــم بمســألة تطــوع المغاربــة مــن أهــل أ
الندلــس وشــمال
ّ
ين
المســلم�.
إفريقيــا ن ي� جيــش "نــور الديــن الشــهيد" والذيــن أبلــوا بــا ًء حســناً ن ي� قتــال أعــداء
ـدى الدكتــور محمــد غوشــة ،قــد أورد معلومــة مهمــة
وتجــدر إ
الشــارة إى أن الباحــث المقـ ي
ن
ـ� والدارسـ ي ن
للباحثـ ي ن
ـ� 548هـــ1154 /م ،كان مــن
المصــور ،مفادهــا "أن إ
ـ� ،وذلــك ي� مؤلفــه ّ
الدريـ ي
أوائــل الذيــن ذكــروا وجــود بــاب الرحمــة المســدود"

(*)
1

ن
ن
ت
ـ� ابتداهــا مؤلفــا كتــاب
ي
و� رحلتهمــا الجغرافيــة ي� العــام 1947م قبيــل النكبــة بقليــل ،الـ ي
ال ي ن
"هــذه فلسـ ي ن
نجل�يــة ،اســتيفان حنــا اســتيفان ،وعفيــف بولــص ،بزيــارة كنيســة القيامــة
ـط�" باللغــة إ
والديــرة والجوامــع والمــدارس أ
ن� البلــدة القديمــة ن� القــدس ،مــروراً بالكنائــس أ
والزقــة داخــل أســوار
ي
ي
المدينــة وخارجهــا ،بمــا ن ي� ذلــك أبــواب المدينــة المقدســة ،حيــث انطلقــا ن ي� زيــارة المــدن الفلســطينية
الردن (إمــارة شرق أ
كافــة .وتــا ذلــك زيارتهمــا لمــدن أ
الردن ) حينهــا ،وســوريا ،وانتهــا ًء بالعاصمــة
اللبنانيــة بــ�وت .أ
ولنهمــا قصــدا مــن هــذه الرحلــة الطويلــة كمــا جــاء ن ي� المقدمــة ،وضــع دليــل ألهــم
ي
المواقــع الدينيــة أ
والثريــة والجغرافيــة ،فــإن القــارئ – حـ تـ� لــو لــم يكــن مــن أهــل هــذه الديــار -
فســيجد نفســه يتجــول معهمــا ،وكأنــه يشــاهد شريطـاً ســينمائياً ممتعـاً ،ألنهما حقيقــة لم تي�كا شــاردة
ول واردة إل وتناولهــا بالوصــف الدقيــق ،المســتند إى معرفتهمــا العميقــة بالتاريــخ ،قديمــه وحديثــه.
كمــا لــم يغفــا عــن العــودة إى النصــوص الدينيــة ،والحقائــق أ
الثريــة ،لمعظــم مشــاهداتهما.
يهمنــا ن ي� هــذه الرحلــة فهــو مــا ذكـرا حــول بــاب الرحمــة ن ي� الســور الـ شـر ت ي� للمســجد
أمــا مــا ّ
* محمد غوشة ،المسجد أ
القى المبارك ،ص .105

45

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  152رجب  /شعبان 1442هـ شباط  /آذار 2021م

القــى ،مؤكديــن أن ن� هــذا الســور بابـاً واحــداً مفتوحـاً ،وأظــن أنهمــا قصدا بذلــك "باب أ
أ
الســباط"،
ي
ت
ـأ� ..." :يقــع
ـ�" فقــد كتبــا مــا يـ ي
أو "بــاب القبائــل" كمــا سـ ّـمياه .وعــن بــاب الرحمــة أو "البــاب الذهـ ب ي
القــى ،وقــد أغلــق ن� العــام 1530م ،مــن قبــل أ
الــر ت� للمســجد أ
ن� منتصــف الســور ش
التــراك
ي
ي
ي
ـ� .ويرتبــط الســم العــر� آ
العثمانيـ ي ن
الخــر للبــاب ،وهــو "بــاب الدهريــة" ،بالعتقــاد بيــوم الحســاب
بي
ـلم� ،حيــث إن مفاتيــح هــذا البــاب ن� يــد رئيــس مشــايخ المســجد المبــارك .ويتــم الـ ن ن
عنــد المسـ ي ن
ـ�ول
ي
ـ� واسـ ي ن
إى البــاب عـ بـ�  22درجــة حجريــة ،تقــود إى البوابــة المزدوجــة ،ليفـ نـى إى غرفتـ ي ن
ـعت� .وإى
ي
الـ شـرق بمســافة  18يــاردة يقــع "بــاب الحصــان" والــذي كان يفتــح باتجــاه الجنــوب ،والبــاب الـ شـر ت ي�
الــذي يميــل قلي ـا ً ناحيــة الشــمال.

(*)
1

الرحالــة الغربيــون فقــد اهتمــوا بشــكل عــام بوصــف تفاصيــل الحيــاة المســيحية ن ي�
أمــا ّ
القــدس ،وقــد وجدناهــم يدرجــون أخبــاراً ذات قيمــة حــول وضــع أ
القليــات غـ يـ� المســلمة ،وخاصــة
ن
الطــار إى وصــف المظهــر والطـراز المعماري
ـا� ،لكــن بعضـاً منهــم تجــاوز هــذا إ
تحــت الحكــم العثمـ ي
وغ�هــا .وقــد اســتفاض بعضهــم ن ي� تســجيل العاقــة
للبيــوت والكنائــس والمقدســات إ
الســامية ي
أ
القائمــة ي ن
وتأث�هــا مــن خــال
بــ� الســلطة الحاكمــة وممثليــات أو قنصليــات الــدول الوروبيــة ،ي
عقــد اتفاقــات وبروتوكــولت تنظــم العاقــة مــع الزائريــن أو الحجــاج أ
الجانــب ،ولــم يخـ ُـل ذلــك
ّ
ـؤول� أ
مــن انتقــادات لذعــة أحيان ـاً لبعــض أوجــه الفســاد للحــكام والمسـ ي ن
الت ـراك ،مــن قبيــل قبــول
ن
ـر�.
الرشــاوى أحيان ـاً ي� ســبيل تقديــم التســهيات لمــن يــؤم تلــك الديــار مــن أقطــار العالــم الغـ ب ي
ســبا� لويــس بانــك حــول أ
ن
ن
الوضــاع ن ي� القــدس ،ومــا يحــدث ن ي�
ال
الرحالــة إ
و� تعليــق ّ
ي
ي
المســجد أ
ن
القــى المبــارك ش
ـى ن ي� العــام
الريــف بعــد ســقوط القــدس ي� قبضــة الحتــال إ
الرائيـ ي
1967م ،فقــد كتــب يقــول "إن اليتمولوجيــا كمــا الطوبونيميــا أ
ين
فلســط� أســلحة
والركيولوجيــا ن ي�
ين
* استيفان حنا استيفان وعفيف بولص ،دليل هذه
فلسط� ،ص .44
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مصى باب الرحمة ي أدب الرحات الجغرافية

مميتــة .وعليــه؛ فــإن مــا لــم يتمكــن الصهاينــة مــن الســتحواذ عليــه بالقــوة وتهويــده ،التمســوا ســاح
لتدمــ�ه ،والوصــول إليــه“.
الركيولوجيــا
ي
و يــرى بانــك أن "حائــط الـ بـ�اق عــى ســبيل المثــال ،يمثــل صاروخ ـاً ينــذر بالنفجــار ن ي� أي
لحظــة .كمــا أن كل شىء ن� المســجد أ
ت
لاحــ�اق ،كمــا لــو كان ذلــك المــكان
القــى المبــارك قابــل
ي ي
الرائيليــة ،وخاصــة الحفريــات تحــت أساســات
الجـراءات إ
مخزنـاً عظيمـاً مــن الغــاز والبــارود بفعــل إ
المســجد أ
القــى والقتحامــات الســتفزازية اليوميــة لباحاتــه "..

(*)
1

وحــول بــاب الرحمــة  ،فقــد تأ� بانــك ن ي� رحلتــه هــذه عــى ذكــر محاولــة أعضــاء مــن الجماعــة
اليهوديــة المتطرفــة المســماة بـ "غــوش إمونيم" ،تفج� المســجد أ
القــى المبارك ن ي� العــام 1982م،
ي
ّ
مــن نقطــة قريبــة مــن بــاب الرحمــة ن ي� الســور الـ شـر ت ي� للمســجد ،وقــد تــم إفشــال المحاولــة بفضــل
ت
ن
ـر� المط ّبقــة عــى
و� فصــل آخــر كتــب بانــك حــول سياســة التطهـ يـ� العـ ي
يقظــة ح ـراس المســجد ،ي
ـطيني� ،وتوقــف عند ممارســات المسـ ي ن
الفلسـ ي ن
الرهابية اليهودية المسـ ّـماة "تدفيع
ـتوطن� من الجماعــات إ
ت
ـ� تقــف خلــف اســتقدام أعــداد كبـ يـ�ة مــن
الثمــن ،وكاخ " ،كمــا تعـ ّـرض كذلــك للدوافــع السياســية الـ ي
الثيوبيـ ي ن
ـ� الفاشــا ن ي� العمليــة المعروفــة بـ"عمليــة مــوى" ،تحت ذريعة أنهــم شع�وا عى قبيلــة "دان".
إ
والحقيقــة أنــه وأثنــاء إعــداد هــذا البحــث ،لــم أســتغرب أبــداً مــا وجــدت مــن تأثــر العديــد
الصهيــو� ،وبالحكايــات أ
ن
ت
ين
وال
الغربيــ� بالفكــر
الرحالــة
الــ� حاكهــا ك ّتابهــم
ي
مــن ّ
ي
ســاط� التوراتيــة ي
أ
ت
ـجله
ـ� يعلمهــا الجميــع .غـ يـ� أن المتت ّبــع والمد ّقــق فيمــا سـ ّ
وساســتهم ،لاهــداف الســتعمارية الـ ي
الراء والمعـراج،
الرحالــة حــول قضايــا وأحــداث محــددة ،مــن قبيــل حادثــة إ
نفــر قليــل مــن هــؤلء ّ
ش
تفســ� لهــذا الهتمــام،
يثــ� الســتغراب ويحتــار المــرء ن ي� إيجــاد
ونصــب الــ�اط يــوم
ي
الحــر ،ي
والدوافــع الكامنــة ن ي� ثنايــاه.
ين
* لويس بانك ،رحلة إى
فلسط� ،ص.75
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الخاصة:
ّ
مصــى بــاب الرحمــة
أرجــو أن أكــون قــد وفقــت ن ي� هــذا البحــث الموجــز حــول مكانــة

وأهميتــه للمسـ ي ن
ـلم� عـ بـ� العصــور المختلفــة ،والــذي كمــا شأرنــا ســابقاً يســتمد أهميتــه مــن أهميــة
أ
ن
ن
ـا� المســجدين ،وثالــث المســجدين
المســجد القــى المبــارك وقدســيته ،فهــو أوى القبلتـ يـ� ،وثـ ي
ـط� ،فــإن المســجد أ
الريفـ ي ن
ـ� ،الـ تـ� تشــد إليهــا الرحــال  .فكمــا هــي القــدس د ّرة تــاج فلسـ ي ن
ش
القــى
ي
مكوناتــه هــو كذلــك د ّرة تــاج القــدس ،ودونهمــا يفقــد العــرب – مســلمون ومســيحيون
المبــارك بــكل ّ
ـ�ر وجودهــم عــى هــذه البســيطة ،فــا حيــاة ،ول اســتقالً،
– أغــى مــا يملكــون ،وربمــا يفقــدون مـ ب ّ
ول حريــة ،ول كرامــة للمســلم أو المســيحي ن� كل بقــاع أ
الرض ،طالمــا بقيــت القــدس ومســاجدها
ي
والرهــاب الصهاينــة،
ائيــى ،وغــاة التطــرف إ
وكنائســها مرحــاً لعربــدة ســلطات الحتــال إ
الر ي
وســيبقى ال ـ�اع محتدم ـاً إى مــا شــاء اللــه .فهــل مــن وقفــة إســامية ومســيحية جــادة تضــع حـ ّـداً
لهــذا الســتبداد والظلــم مــرة وإى أ
البــد ؟!!!
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ة� ي�م ومواع�ف
م إنّا نشكو إليك...
الله ّ
أ.كمال بواطنة
مدير دائرة الكتب ت
ال�بوية سابقاً
ين
التابعــ� ،ويدعــى عبــد اللــه بــن غالــب ،رحمــه اللــه ،ذلكــم العالــم
شــد ن ي� دعــاء ألحــد
ّ
ن
ن
ن
ن
ـ� الع ّبــاس ،بعدمــا كــر
العابــد الزاهــد المجاهــد ،الــذي قــى شــهيداً ي� معركــة الزاويــة ي� عهــد بـ ي
جفــن ســيفه ،وقــال ألصحابــه :قومــوا بنــا إى الج ّنــة ،وقاتــل حـ ت ّـ� ُقتــل ،وكانــت تفــوح مــن قـ بـ�ه ريــح
ن
ممــن عــاروا الحســن
المســك ،وكانــوا يأخــذون مــن تـراب قـ بـ�ه كأنّــه مســك يضعونــه ي� ثيابهــم ،وكان ّ
ـ�ي ،رحمــه اللــه ،وقــد كان يشــكو إى اللــه ن ي� دعائــه ،فيقــول ":اللهـ َـم ،إنّــا نشــكو إليــك ســفه
البـ ّ
أحامنــا ،ونقــص أعمالنــا ،واقـ تـ�اب آجالنــا ،وذهــاب الصالحـ ي ن
ـ� م ّنــا"(*) .
1

أن عبــد اللــه بــن غالــب ،رحمــه اللــه ،هنــا شــكا إى اللــه أربعــة أشــياء ،جميــل
وممــا ياحــظ ّ
ّ
أ
وأول مــا شــكاه إى
تمــس صميــم حياتنــا ،وتجعلنــا نتن ّبــه إى آخرتنــاّ ،
بنــا أن نتو ّقــف معهــا؛ لنّهــا ّ
اللــه (ســفه عقولنــا) ،والســفه خ ّفــة العقــل ،والعقــل هــو مــن أجـ ّـل النعــم ،ومــن دونــه يســقط
التكليــف ،وســعيد ن� دنيــاه مــن رزقــه اللــه عقـا راجحـاً ،يجعلــه قــادراً عــى تقديــر أ
المــور ،ووضعهــا
ً
ي
ن ي� مواضعهــا.
أن بعــض النــاس آتاهــم اللــه عقــولً ،ولك ّنهــم فيمــا يصــدر منهــم ســفهاء،
ومــن الماحــظ ّ
وإ� ألتســاءل :أليــس الــذي يتع ّلــق بالفانيــة ،ويـ تـ�ك الباقيــة ســفيهاً؟
فقــد أض ّلهــم اللــه عــى علــم ،ن ي ّ
الصفياء ،أل� نعيم ،الطبقة أ
الولياء وطبقات أ
* حلية أ
ين
الوى من
التابع� ،ص.257:
بي
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أليــس الــذي يــرى أيــام عمــره تذهــب راعـاً ،ويظـ ّـل غافـا ً ســفيهاً؟ أليــس الــذي ل يعتـ بـ� بمــا يجــري
ولغــ�ه ســفيهاً؟ أليــس الــذي يديــر ظهــره ألوامــر ربّــه وزواجــره ســفيهاً؟ أليــس الــذي يتنــاول
لــه
ي
أ
ت
ُدمــر بدنــه ،وثبــت نررهــا المؤ ّكــد ســفيهاً؟ أليــس الــذي
ـ� تُذهــب العافيــة ،وت ّ
الشــياء الضــا ّرة الـ ي
يجالــس الســفهاء ،فيظ ّنــه النــاس منهــم ســفيهاً؟ أليــس الــذي يق ّلــد غـ يـ� المسـ ي ن
ـلم� تقليــداً ضــا ّراً
ســفيهاً؟ أليــس الــذي تعــرض لــه مواســم الخـ يـ�ات ،فــا يســتغ ّلها ن ي� الطاعــة ســفيهاً؟ أليــس الــذي
يؤجــج الخواطــر ،ويـ نـ�ب النــاس بعضهــم بعض ـاً ســفيهاً؟
ّ
إن أعظــم مــا يمكــن أن تبتــى بــه أ
المــة ســفه أحــام أبنائهــا ،ول ســيما إذا كان هــؤلء
ّ
ـن فيهــا ،وهــم الذيــن يؤمــل منهــم رجاحــة العقــل والحلــم ،والشــاعر
حكامهــا ،أو كانــوا مــن كبــار السـ ّ
عــرار يقــول:
طيش الشيوخ وخفّة الشبان

لله قومي كيف عكّر صفوهم

ومــن البايــا أن يكــون حديثــو أ
الســنان يتحكّمــون بالمصائــر ،وهــؤلء يكــون عندهــم طيــش،
وســوء ظــن بــأوى أ
الحــام والنهــى.
ّ
ي
أ
ن
ـا� ،الــذي شــكاه عبــد اللــه بــن غالــب ،رحمــه اللــه ،إى اللــه( نقــص أعمالنــا)،
والمــر الثـ ي
وهــذه بليــة كبــ�ة ،أن يكــون ن� أعمالنــا نقــص ،فــا نحــن نقــوم مــن أ
العمــال الصالحــة بمــا يكفــي ،ول
ي
ّ
ي
أ
الــ� نؤديهــا عــى الوجــه أ
المثــل،
والمتنــ� يقــول:
نحــن نــؤ ّدي العمــال ت ي ّ
بي
ولم أر ن ي� عيوب الناس شيئاً

كنقص القادرين عى التمام

مــن المؤلــم أل يكــون لنــا موطــئ قــدم ن� فعــل الصالحـ ي ن
والســام يطلــب مــن المســلم
ـ� ،إ
ي
تامـاً ،بعيــداً عــن الهلهلــة والنقــص ،وهــذا ينبغــي أن يكــون ن ي�
أن يتقــن عملــه ،وأن يخــرج عملــه كامـا ً ّ
أ
أن النقــص ن ي� أعمالنــا الدنيويــة جعــل
ّكل عمــل ،ســواء أكان عمـا ً دنيويـاً أم أخرويـاً ،وحقيقــة المــر ّ
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أ
ن
ت
ـ�
يغ�نــا يســبقنا ويتفـ ّ
ـوق علينــا ،والنقــص ي� أعمالنــا الخرويــة يق ّلــل مــن أجرهــا عنــد اللــهَ ،
فالصــاة الـ ي
ت
ـ� ل تــؤ ّدى عــى
تــؤ ّدى بالكمــال والتمــام ،إن صاحبهــا إ
الخــاص للــه ،يكــون أجرهــا ّ
تامـاً ،والصــاة الـ ي
الوجــه أ
الكمــل ترمــى ن ي� وجــه صاحبهــا ،أو ينقــص كثـ يـ� مــن أجــر فاعلهــا ،وكذلــك ســائر الطاعــات
والعبــادات.
أ
والمــر الثالــث ،الــذي شــكا منــه عبــد اللــه بــن غالــب ( اقـ تـ�اب آجالنــا) ،وهــذا أمــر نغفــل
عنــه كثـ يـ�اً ،فأيــام أعمارنــا تتناثــر ،وهــذا يقـ ّـرب آجالنــا مــن دون أن نعـ ّـد ال ـزاد للقــاء اللــه ،ونحــن
لغفلتنــا ننشــغل بالدنيــا ،ونحســب دراهمنــا؛ مــا يدخــل إلينــا منهــا ،ومــا يخــرج منهــا ،ول ننت ّبــه إى مــا
ن
النجفــي يقــول:
الصــا�
ذهــب مــن أعمارنــا ،ومــاذا عســاه قــد بقــي ،والشــاعر أحمــد
ي
ّ
ن
المــ�
أرى ســاعة العمــر فــوق
أيحســب مــا فــات مــن مالــه

وأثمــن للمــرء مــن وفــره
ينــ� الــذي فــات مــن عمــره

وحقيــق بمــن يحتفلــون بأعيــاد ميادهــم ،وينفقــون أ
المــوال الكثـ يـ�ة أن يقفــوا وقفة حســاب
أن العمــر قصـ يـ� ،ومــا ّ
وى منــه لــن يعــود ،وخـ يـ�
مــع النفــس ،وأن يلتفتــوا إى مظاهــر التقصـ يـ� ،وإى ّ
لهــؤلء أن يبكــوا دم ـاً ل دمع ـاً عــى مــا انقـ نـى مــن أعمارهــم ،وخـ يـ� للذيــن ينفقــون أموالهــم ن ي�
يتصدقــوا بهــذا المــال أو يضعــوه فيمــا يعــود عليهــم بالنفــع ن ي� حياتهــم وآخرتهم،
حفــات تافهــة ،أن
ّ
ممــن يحتفــون بعيــد ميــاده ،فقــال لــه :كــم بلغــت مــن العمــر؟
وقــد أراد أحدهــم أن ين ّبــه واحــداً ّ
فأجــاب :بلغــت الخمسـ ي ن
ـ� .فقــال لــه :يــا اللــه!! خمســون ســنة وأنــت ســائر إى قـ بـ�ك ،وإى لقــاء ربّــك،
فربّمــا أوشــكت أن تصــل!
أ
والمــر الرابــع ،الــذي شــكاه هــذا الداعــي إى ربّــه هــو ( َذهــاب الصالحـ ي ن
ـ� م ّنــا) ،وذهــاب
ن ش
ر وبيــل ،فالصالحــون يذ ّكــرون النــاس بأقوالهــم ،ويقتــدي النــاس بأعمالهــم ،وهــم-
الصالحـ يـ� ّ
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عــادة -ينصحــون ،ويصلحــون ،ويعظــون ،ويأمــرون بالمعــروف ،وينهــون عــن المنكــر ،...وهــم مثــل
ـارض ،ومثــل العافيــة أ
الغيــث لـ أ
لابــدان ،وإذا ذهــب الصالحــون شــغل مكانهــم الفاســدون مــن أهــل
ـاص
الخبــث ،وهــؤلء لــن يد ّلــوا النــاس عــى عمــل صالــح ،بــل سيشــيعون بينهــم المفاســد والمعـ ي
والمنكــرات.
ولقــد كان العارفــون يــرون ن� رحيــل الصالحـ ي ن
وأن اللــه يريــد أن يـ ن ن
ـ�ل عذاب ـاً
ـ� نذيــر شــؤمّ ،
ي
مــن عنــده ،فكانــوا يرحلــون مــن مــكان إذا رأوا فيــه أن اللــه يقبــض الصالحـ ي ن
ـ� ،وويــل أل ّمــة ســاد فيهــا
والفســاق والمتهتكــون والفاجــرون !!...وكــم رأينــا ن ي� دنيانــا أناس ـاً مــن أهــل الصــاح حفــظ
الج ّهــال
ّ
اللــه بهــم أ
المــن ،وســاد ن� حياتهــم الوئــام بـ ي ن
ولمــا ماتــوا أو ذهبــوا إى مــكان آخــر حـ ّـل
ـ� النــاسّ ،
ي
الخــراب والخصــام.
جميــل بنــا أن نــر ّدد هــذه الدعــوات المبــاركات بيقـ ي ن
ـ� عــى اللــه ،وقلــوب مخبتــة ،فــا نكــون
أ
ـن علينــا برجاحــة العقــول،
ّ
ممــن يدعــون ربّهــم بالبــدان ،ويهربــون منــه بالقلــوب ،فلعـ ّـل اللــه يمـ ّ
والقبــال عــى أعمــال الخــ� ،وأداء أ
العمــال الصالحــة عــى أتـ ّـم وجــه ،وبإعــداد ال ـزاد للقــاء اللــه،
إ
ي
ـ� المصلحـ ي ن
أن العمــر قصـ يـ� ،وهــو يضيــق يومـاً بعــد يــوم ،ولع ّلنــا نجــد ن� دنيانــا الصالحـ ي ن
ـ�،
ونــدرك ّ
ي
الذيــن نجــد الخـ يـ� بوجودهــم.
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الشيخ د : .محمد يوسف الحاج محمد
مفتي محافظة أريحا واأغوار

ـ� ،والصــاة والســام عــى ســيدنا محمد ،خاتــم أ
النبياء والمرسـ ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـل�،
ين
أجمعــ�-:
وعــى آلــه وأصحابــه
إن مواقــف ســيدنا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ن ي� العفــو والصفــح ل تــكاد تعــد،
ن
ص ال َلــهُ
فسـ يـ�ته العطــرة مثــال للتســامح والمحبــة والصـ بـ� والحلــمَ ،عـ ْ
ـن َع ْبـ ِـد ال َلـ ِـه بْـ ِـن َع ْمـ ٍـروَ ،ر ِ ي َ
َان يَ ُقـ ُ
َع ْن ُه َمــاَ ،قـ َ
ـن
ـ�َ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َمَ ،ف ِاحشً ــا َول َ ُم َتف َِحشً ــاَ ،وك َ
ـولِ :إ َن ِمـ ْ
ـالَ ( :لـ ْـم يَ ُكـ ِـن ال َنـ ِب ي ُ
ُــم أَ ْح َســ َنك ُْم أَخْ ا َ ًقــا) (.)1
ِخ َي ِارك ْ
فالعفــو والصفــح خلــق ثابــت لســيدنا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن المؤمنـ ي ن
ـ�،
أ
ت
المركـ ي ن
وعــن المنافقـ ي ن
ـ� ،وعــن ش
ـ� بــرزت فيــه ســجية العفو ن ي� سـ يـ�ته
ـ� ،وهــذه بعـ ٌ
ـض مــن الحــداث الـ ي
العطــرة صــى الله عليه وســلم ،لنأخــذ منها بع�ة تفيدنا ،ودرسـاً يفهمنا الطريق القويــم ن ي� هذه الحياة.
ـالُ ( :ك ْنـ ُ ش
ـكَ ،قـ َ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
ـ� َمـ َ
أخــرج مســلم َعـ ْ
ـن أَنَـ ِـس بْـ ِـن َما ِلـ ٍ
ـع َر ُسـ ِ
ـت أَ ْمـ ِ ي
ن
َ
َ
ا� غ َِلي ـ ُ
ا�َ ،ف َج َبـ َـذ ُه ِب ِر َدا ِئـ ِـه َج ْبـ َـذ ًة شَ ـ ِـد َيد ًة ،نَظَـ ْـر ُت
ظ ا ْل َح ِاش ـ َي ِةَ ،فأ ْد َر َكــهُ أ ْعـ َـر ِب ي ٌ
َو َس ـ َل َمَ ،و َع َل ْيـ ِـه ِر َدا ٌء ن َْجـ َـر ِ ي ٌ
ـن ِشـ َـد ِة
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َمَ ،و َقـ ْـد أَثَـ َـر ْت ِب َهــا َح ِاش ـ َي ُة الـ ِـر َد ِاءِ ،مـ ْ
ِإ َى َصف َْحـ ِـة ُع ُنـ ِـق َر ُسـ ِ
َج ْب َذ ِتـ ِـه ،ثُـ َـم َقـ َ
ـت ِإ َل ْيـ ِـه َر ُسـ ُ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ
ـال اللـ ِـه ا َلـ ِـذي ِع ْنـ َـدكَ َ ،فا ْل َت َفـ َ
ـال :يَــا ُم َح َمـ ُـد ُمـ ْـر ِ يى ِمـ ْ
ـن َمـ ِ
ـاء )(. )2
َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َمَ ،ف َض ِحــكَ  ،ثُـ َـم أَ َمـ َـر َلــهُ ِب َعطَـ ٍ
الن� ،صى الله عليه وسلم.
 .1صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب صفة ب ي
اب ِإ ْعط َِاء َم ْن َسأَ َل ِبف ُْح ٍش َو ِغ ْلظ ٍَة.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،بَ ُ
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ـن َج ِابـ ِـر بْـ ِـن َع ْبـ ِـد ال َلـ ِـهَ ،قـ َ
ـول ال َلـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
ـالَ ( :غ َز ْونَــا َمـ َ
وأخــرج البخــاري َعـ ْ
ـع َر ُسـ ِ
وسـ َلمَ ،غـزو َة نَجــدَ ،ف َلمــا أَدر َكتــهُ القَائ َلـ ُـة ،وهُ ـ ن
اسـ َتظَ َل
ـاهَ ،فـ ن َ ن َ
ـ� َل ت َْحـ َ
َ َْ ْ
ََ َ
ـت شَ ـ َ
َ َ
الع َضـ ِ
ـ� ِ
ِ
َْ ْ ٍ
ـج َر ٍةَ ،و ْ
ـو ِ ي� َو ٍاد ك َِثـ ي ِ
ـق سـي َفهُ َ ،فت َفــر َق النـ ن
ـن ك ََذ ِلــكَ ِإ ْذ َد َعانَــا َر ُسـ ُ
ـول ال َلـ ِـهَ ،صـ َـى
ـج ِر يَ ْسـ َت ِظ ُل َ
ـاس ِ ي� الشَ ـ َ
ونَ ،وبَ ْي َنــا ن َْحـ ُ
ِب َهــا َو َع َلـ َ َ ْ
َ َ َ ُ
ن
ت
َ
ـ� َ
ـ� يَ َديْـ ِـهَ ،ف َقـ َ
ط
ا� َق ِاعـ ٌـد بَـ ي ْ ن َ
ـا� َوأَنَــا نَا ِئـ ٌـمَ ،فاخْ ـ َ َ
ـالِ “ :إ َن هَ ـ َـذا أَتَـ ِ ي
اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َمَ ،ف ِج ْئ َنــاَ ،فـ ِـإ َذا أ ْعـ َـر ِب ي ٌ
ن
ت
ط َص ْل ًتــاَ ،قـ َ
ـ� ٌ
ـت :ال َلــهُ ،
ـ�؟ ُق ْلـ ُ
ـالَ :مـ ْ
اس ـ َت ْي َقظْ ُت َوهُ ـ َ
َس ـ ْي ِفيَ ،ف ْ
ىُ ،مخْ ـ َ ِ
ـن يَ ْم َن ُعــكَ ِمـ ِ ي
ـو َقا ِئـ ٌـم َعـ َـى َرأْ ِ ي
ـالَ :و َلـ ْـم يُ َع ِاق ْبــهُ َر ُسـ ُ
ـو هَ ـ َـذا “ َقـ َ
ـول ال َلـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َم)(*) .
َفشَ ـ َ
ـامهُ ثُـ َـم َق َعـ َـدَ ،ف ُهـ َ
إن العــ�ة أ
الهــم ن ي� هــذا الحديــث العظيــم أنَــه عليــه الصــاة والســام ،لــم يعاقــب ذلــك
َ ب
الع ـرا� بــأي عقــاب ،بــل عفــا عنــه عفــواً كام ـا ،رغــم أن مــا فعلــه جديــر بــأن يعتــ� تهديــداً أ
أ
لامــن
ً
َ
ب
بي
1

أن محمــداً ،صلــوات اللــه عليــه ،وعى آلــه وأصحابه،
العــام للمجتمــع المســلم ،ولمجمــل كيانــه ،بيــد َ
بالضافــة إى مقتضيــات ش
البرية
والفتــاء ،إ
المامــة والقضــاء إ
تجتمــع فيــه مقامــات النبــوة مــع مقامــات إ
ن
ن
و� هــذه القصــة يُغَ ِلــب عليــه
العاديــة ،ومقــام النبــوة هــو الغالــب ي� معظــم المواقــف النبويــة ،ي
ت
ت
ـ� تدعــو إى العفــو اتــكال ً عــى
الصــاة والســام ،مقتضيــات الرحمــة المق�نــة بصفتــه النبويــة ،والـ ي
ن
ت
ـى
عصمــة اللــه تعــاى لــه مــن النــاس ،ول يلتفــت لمقتضيــات إ
ـ� تقتـ ي
المامــة –الزعامــة السياســية -الـ ي
عقوبــة المعتــدي حـ تـ� يكــون عـ بـ�ة لغـ يـ�ه ،ذلــك أنَــه عليــه الصــاة والســام ،ل يحمــل الشــحناء عــى
أحــد ،ول يجــزي بالســيئة الســيئة ،بــل يعفــو ويصفــح ،كمــا ن ي� حديث أمنا عائشــة ،رضــوان اللــه عليها،
تقتى العدول عن هذا أ
السابق تخريجه ،ولم تظهر نرورة شرعية ن
الصل العظيم.
ي
ن
ص ال َلهُ َع ْنــهُ َ ،ق َال:
ومــن أمثلــة العفــو النبــوي الجليــل ،مــا أخرجــه البخــاري عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َةَ ،ر ِ ي َ
ـث ال َنــ�َ ،صـ َـى ال َلــهُ َع َليـ ِـه َوس ـ َل َم ،خَ يـ ًـا ِقبـ َـل ن َْجـ ٍـدَ ،ف َجــا َء ْت بر ُجــل ِمـ ْ ن
ـ� َح ِني َفـ َـة ،يُ َقـ ُ
ـال َلــهُ
ْ َ
ْ َ
َِ ٍ
ـن بَـ ِ ي
(بَ َعـ َ ِب ي ُ
ـ�َ ،صـ َـى ال َلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َم،
ـاريَ ٍة ِمـ ْ
ث ُ َم َامـ ُـة بْـ ُ
ـن َسـ َ
ـن أُثَـ ٍ
ـالَ ،ف َربَطُــو ُه ِب َسـ ِ
ـو ِاري ا ْل َم ْسـ ِـج ِدَ ،فخَ ـ َـر َج ِإ َل ْيـ ِـه ال َنـ ِب ي ُ
ن
ـالَ :مــا ِع ْنـ َـدكَ يَــا ث ُ َم َامـ ُـة؟ َف َقـ َ
َف َقـ َ
ـ� تَ ْق ُتـ ْـل َذا َد ٍمَ ،و ِإ ْن تُ ْن ِعـ ْـم تُ ْن ِعـ ْـم
ـالِ :ع ْنـ ِـدي خَ ـ ي ْ ٌ
ـ� يَــا ُم َح َمـ ُـدِ ،إ ْن تَ ْق ُت ْلـ ِ ي
ت
َان الْغَ ـ ُـد ،ثُـ َـم َقـ َ
ـت ت ُِريـ ُـد ا ْل َمـ َ
ـال َلــهُ َ :مــا
ـ�كَ َحـ ت َـ� ك َ
ـاك ٍرَ ،و ِإ ْن ُك ْنـ َ
َعـ َـى شَ ـ ِ
ـالَ ،ف َسـ ْـل ِم ْنــهُ َمــا ِش ـ ْئ َتَ ،فـ ُ ِ
يع.
الم ْصط َِل ِقِ ،م ْن خُ َزا َع َةَ ،و ِه َي َغ ْز َو ُة ُ
اب َغ ْز َو ِة بَ ِ ن ي� ُ
* صحيح البخاري ،كتاب المغازي،بَ ُ
الم َريْ ِس ِ
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َان بَ ْعـ َـد الْغَ ـ ِـدَ ،ف َقـ َ
ِع ْنـ َـدكَ يَــا ث ُ َم َامـ ُـة؟ َقـ َ
ـال:
ـاك ٍرَ ،ف ت َ َ� َكــهُ َحـ ت َـ� ك َ
ـالَ :مــا ُق ْلـ ُ
ـت َلــكَ ِإ ْن تُ ْن ِعـ ْـم تُ ْن ِعـ ْـم َعـ َـى شَ ـ ِ
ـت َلــكَ َ ،ف َقـ َ
َمــا ِع ْنـ َـدكَ يَــا ث ُ َم َامـ ُـة؟ َف َقـ َ
ـن
ـال :أَطْ ِل ُقــوا ث ُ َم َامـ َـةَ ،فانْطَ َلـ َ
ـالِ :ع ْنـ ِـدي َمــا ُق ْلـ ُ
ـب ِمـ ْ
ـق ِإ َى ن َْجـ ٍـل َق ِريـ ٍ
ـال :أَشْ ـ َه ُد أَ ْن َل ِإ َلــهَ ِإ َل ال َلــهُ َ ،وأَشْ ـ َه ُد أَ َن ُم َح َمـ ًـدا َر ُسـ ُ
ا ْل َم ْسـ ِـج ِدَ ،فا ْغ َت َسـ َـل ثُـ َـم َدخَ ـ َـل ا ْل َم ْسـ ِـج َدَ ،ف َقـ َ
ـول
ال َلــه ،يــا محمــد ،وال َلــه مــا كَان عـ َـى ْ أ
ـب
ال َ ْر ِض َو ْجــهٌ أَبْغَ ـ َ
َ َ
ِ َ ُ َ َ ُ َ ِ َ
ـن َو ْج ِهــكَ َ ،ف َقـ ْـد أَ ْص َبـ َ
ـض ِإ َ ي َى ِمـ ْ
ـح َو ْج ُهــكَ أَ َحـ َ
الديـ ِـن ِإ َ ي َىَ ،وال َلـ ِـه َمــا
ـن ِديـ ٍـن أَبْغَ ـ َ
ـوه ِإ َ ي َىَ ،وال َلـ ِـه َمــا ك َ
ـب ِ
ـن ِد ِينــكَ َ ،فأَ ْص َبـ َ
َان ِمـ ْ
ـض ِإ َ ي َى ِمـ ْ
ا ْل ُو ُجـ ِ
ـح ِدي ُنــكَ أَ َحـ َ
ن
ـ�َ ،وأَنَــا أُ ِريـ ُـد
ـن بَ َلـ ٍـد أَبْغَ ـ ُ
ك َ
ـن بَ َلـ ِـدكَ َ ،فأَ ْص َبـ َ
َان ِمـ ْ
ـض ِإ َ ي َى ِمـ ْ
ـح بَ َلـ ُـدكَ أَ َحـ َ
ـب ا ْل ِبـ َـا ِد ِإ َ ي َىَ ،و ِإ َن خَ ْي َلــكَ أَخَ َذتْـ ِ ي

ش
ـر ُه َر ُسـ ُ
ـول ال َلـ ِـهَ ،صـ َـى ال َلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َمَ ،وأَ َمـ َـر ُه أَ ْن يَ ْع َت ِمـ َـر َف َل َمــا َقـ ِـد َم
ا ْل ُع ْمـ َـر َةَ ،ف َمــا َذا تَـ َـرى؟ َف َبـ َ َ
ـو َت َقـ َ
َم َكـ َـةَ ،قـ َ
ـول ال َلـ ِـهَ ،صـ َـى ال َلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َم،
ـن أَ ْسـ َل ْم ُت َمـ َ
ـال َل َو َل ِكـ ْ
ـال َلــهُ َقا ِئـ ٌـلَ :ص َبـ ْ
ـع ُم َح َمـ ٍـد َر ُسـ ِ
ت ْ
ـ�َ ،صـ َـى ال َلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َم)(. )1
َو َل َوال َلـ ِـه َل يَأْ ِتي ُكـ ْـم ِمـ ْ
ـن ا ْل َي َم َامـ ِـة َح َبـ ُـة ِح ْنطَـ ٍـة َحـ َـ� يَـأ َذ َن ِفي َهــا ال َنـ ِب ي ُ
الصحــا� ،فأصبــح مــن أشــد
غــ� نفســية ذلــك
فمــا أعظــم آثــار العفــو والصفــح الــذي ي َ
بي
النــاس محبــة لســيدنا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بعــد أن كان مــن أشــد أعدائــه.
فــإن كانــت تلــك سـ يـ�ة ســيدنا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع أعدائــه يعفــو ويصفــح
بــر فيهــم عوامــل الضعــف ش
ول يجــزي بالســيئة الســيئة ،فكيــف مــع أصحابــه ،وهــم ش
البــري،
فــا بــد وأن بعضهــم قــد أخطــأ وزل ن� بعــض أ
الحايـ ي ن
ـ�؟ تنقــل لنــا السـ يـ�ة النبويــة العطــرة الكثـ يـ�
ي
والعجيــب مــن أخبــار عفــوه ،عليــه الصــاة والســام ،عــن أصحابــه عندمــا يزلــون ،وصفحــه عنهــم
ـأ� وأمــي هــو
عندمــا يخطئــون ،وحرصــه عليهــم وحبــه لهــم ،ولــكل فــرد مــن أمتــه رآه أو لــم يــره ،بـ ب ي
صــى اللــه عليــه وســلم.
جــاء ن ي� حديــث كعــب بــن مالــك - ،وهــو أحــد الثاثــة الذيــن تخلفــوا عــن غــزوة تبــوك -
مــا فيــه عـ بـ�ة مــن خلقــه الحســن ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فممــا جــاء ن ي� ذلــك الحديــث الطويــل:

ـب،)2( ”..
“ َف ِج ْئ ُتــهُ –أي رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ف َل َمــا َسـ َل ْم ُت َع َل ْيـ ِـه تَ َب َسـ َـم تَ َب ُسـ َـم ُ
المغْ َضـ ِ
ن
ب� حنيفة وحديث ثمامة بن أثال.
 .1صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب وفد ي
ين خُ ِلفُوا} [التوبة.]118 :
يث ك َْع ِب بْ ِن َما ِل ٍكَ ،و َق ْو ُل الل َِه َع َز َو َج َلَ :
{و َع َى ال َثاَث َ ِة ال َِذ َ
اب َح ِد ِ
 .2صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،بَ ُ
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فهــذا رجــل تخلــف عــن الخــروج للحــرب مــع ســيدنا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فلمــا
عــاد عليــه الصــاة والســام إى المدينــة ،وجــاءه الرجــل يلقــاه بابتســامة المغضــب ،فمــاذا كانــت
مشــاعره عليــه الصــاة والســام تجــاه صاحبــه؟ إن ابتســامة الغضــب أنبــل تعبـ يـ� عــن الغضــب ،فمــن
الطبيعــي أن يغضــب عليــه الصــاة والســام ،مــن رجــل مؤمــن بــل وبَـ ْـد ِر ْي –أي شــهد بــدراً -ل يليــق
بــه وبمكانتــه أن يقــع ن ي� تلــك الخطيئــة ،ولك َنــه عليــه الصــاة والســام ،عـ ب َـ� عــن الغضــب بالبتســام!
جــاء ن ي� كتــاب“ :منــار القــاري شرح مختــ� صحيــح البخــاري” ن ي� ذلــك الموقــف النبــوي الكريــم.. “ :أي
تبســم يى ولكــن آثــار الغضــب باديــة عــى وجهــه ،ألنــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ل يقابــل إنســاناً
بمــا يكــره”(*) ،فغضبــه عليــه الصــاة والســام ،مخلــوط بعاطفــة المحبــة والحـ تـ�ام ،فهــو ن ي� حقيقتــه
1

ـا� الجليــل ل عليــه ،تعبـ يـ�اً عــن اســتنكاره صــى اللــه عليــه وســلم ،للخطــأ مــع
غضــب لذلــك الصحـ ب ي
ـ� أَ ْو َى
عــدم تيئيــس المخطــئ ،ول قطــع وشــائج المحبــة معــه ،ويكفينــا هنــا أن نذكــر قولــه تعاى{:ال َنـ ِب ي ُ
أ
ـ� ،صــى اللــه
ِبا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� ِمـ ْ
ـن أَنْف ُِسـ ِـه ْم}(لحزاب ،)6 :فنفــس المؤمــن قــد تســول لــه المعصيــة ،أمــا النـ ب ي

عليــه وســلم ،فهــو الحريــص عــى نجــاة المؤمنـ ي ن
خ�هــم
ـ� وفاحهــم ،ول يدلهــم إل عــى مــا فيــه ي
ونجاتهــم ،فهــو عليــه الصــاة والســام ،أوى بالمؤمنـ ي ن
ـ� مــن أنفســهم ،وهــذا فيــه درس تربــوي لــكل
مؤمـ ٍـن مقتـ ٍـد بســيدنا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فمــا أجمــل أن نعـ بـ� عــن الغضــب مــن
والبنــاء أ
الهــل أ
أ
والصدقــاء والزمــاء بشــكل راق ،دون تجريــح ول ســباب ،يك ل يجرنــا إنــكار الخطــأ
ُحصــل عاجـاً للخطــأ ،وإل إصاحــا للمخطــئ ،بــل نفاقــم
لقطــع الصلــة القلبيــة مــع المخطــئ ،فــا ن ِ
ين
غــ� الحكيمــة،
الطــ� ِب َلــة ،كل ذلــك بســبب النجــرار وراء
المشــكات ،ونزيــد
تعبــ�ات الغضــب ي
ي
والقتــداء بســيدنا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يعصمنــا مــن ذلــك ،فصــى اللــه عليــك يــا
خـ يـ� معلــم ،وأعظــم مــؤدب.
أ
ن
ش
ع� بتصحيحه ش
بش�
ونره :ي
* قاسم ،حمزة محمد،منار القاري رح مخت� صحيح البخاري ،10 / 5 ،راجعه :الشيخ عبد القادر الرنؤوط ،ي
محمد عيون،عدد أ
الجزاء ،5 :مكتبة دار البيان ،دمشق 1410 ،هـ 1990 -م.
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خلُقِ رسول الله ،صى الله عليه وسلم ،ي العفو والصفح
قبس من ُ

ة� ي�م ومواع�ف

ومــن قطــوف هــذه الريــاض النبويــة العذبــة ن ي� العفــو والصفــح عــن ذوي القــدر وأهــل
(سـ ِـم ْع ُت أَبَــا الـ َـد ْر َد ِاء ،يَ ُقـ ُ
ـولِ َ ن ي ُ�َ ،قـ َ
ـت
ـول :كانَـ ْ
ـس الخَ ـ ْ
الفضــل ،مــا أخرجــه البخــاري عــن ب يأ� إ ْد ِريـ َ
ـالَ :
ــر ُمغْ َضبــاً ،فاتَ َب َعــهُ أبُــو
بَ ي ْ ن َ
ــر ُم َ
حــاو َر ٌة ،فأغ َْض َ
ْــ� َف عنــهُ ُع َم ُ
ْــر ُع َم َ
ْــر و ُع َم َ
ــر ،فان َ َ
ــب أبُــو بَك ٍ
ــ� ب يأ� بَك ٍ
ــم يَف َْع ْ
ــق بابَــهُ ِ ن ي� َو ْج ِه ِــه ،فأ ْق َب َ
ــول
ــ� أ ْغ َل َ
ــلَ ،ح ت ّ
ْــر يَ ْســأ ُلهُ ْ
أن يَ ْســ َتغْ ِف َر َلــهُ َ ،ف َل ْ
رس ِ
ْــر ِإ َى ُ
بَك ٍ
ــل أبُــو بَك ٍ
رس ُ
ــد ُه؛ َفق َ
ــه َوســلمَ ،فق َ
ــول اللــه ،صــى
ــن ِع ْن َ
َــال أبُــو َ
الــد ْر َد ِاء :ون َْح ُ
اللــه ،صــى اللــه َع َل ْي ِ
َــال ُ
ُــم َ
ــر َع َ
ــ� َ -ق َ
ــى َمــا
هــذا َفق ْ
َــد َ
صاح ُبك ْ
اللــه َع َل ْي ِــه َوســلمّ :أمــا ِ
ــال ون َِــد َم ُع َم ُ
غام َ
ــر -أي َســ َب َق ِبالخَ ي ْ ِ
كان ِم ْنــهُ  ،فأ ْق َب َ
ــص َع َ
رســول
ــى
ــل َح ت َ
َ
ــ� َســ َل َم َ
النــ� ،صــى اللــه َع َل ْي ِ
ــه َوســلم ،و َق َ
ِ
وج َل َ
ــس ِإ َى ب ي ِ
رسـ ُ
ـ�َ ،قـ َ
ـول ،اللــه صــى اللــه َع َل ْيـ ِـه
ـال أبُــو الـ َـد ْر َد ِاء :وغ َِضـ َ
ـب ُ
اللــه ،صــى اللــه َع َل ْيـ ِـه َوســلم ،الخَ ـ ب َ َ
ُ
ــمَ ،فق َ
رس َ
ْــر يَق ُ
وج َع َ
رســول اللــه،
َــال
ــول اللــه لَنــا ُك ْن ُ
ــت أظْ َل َ
َوســلمَ ،
ُــولَ :واللــه يَــا ُ
ــل أبُــو بَك ٍ
ـت:
ـ�؟ ن ي ِإ� ُق ْلـ ُ
صــى اللــه َع َل ْيـ ِـه َوســلم :هَ ـ ْـل أنْ ُتـ ْـم ِ
ـ� ،هَ ـ ْـل أنْ ُتـ ْـم ِ
تار ُكــون ِ يى صاحـ ِب ي
تار ُكــون يى صاحـ ِب ي

ن
ــم َ
ــتَ :و َق َ
رس ُ
ــت)(*) .
ْــر َص َد ْق َ
كذبْ َ
ُــم َج ِميعــاً ،ف ُق ْل ُت ْ
ــول اللــه إ َل ْيك ْ
ــاس ،ي ِإ� ُ
يَــا أيُهــا ال َن ُ
ــال أبُــو بَك ٍ
1

فالــدرس ت
أن الخــاف مــع النــاس يجــب أن ل ينســينا
ال�بــوي مــن هــذا الحديــث العظيــم َ
مقاديرهــم ،فــإن اختلــف شــخص مــع مــن هــم فوقــه ن ي� القــدر ،كالوالديــن ومــن يقــوم مقامهمــا
ن
ـر� والســن أو العلــم والفضــل والســابقة ن ي� الخـ يـ� ،فيجــب عليــه أن يســمح لهــم ،ويتجــاوز
ي� القـ ب
عنهــم ،حـ تـ� ولــو أخطَــأوا بحقــه ،فخطأهــم ل يـ بـ�ر نســيان فضلهــم ،لذلــك جــاء ن ي� بعــض روايــات
أن أبــا بكــر لــم يــؤ َذ بعــد تلــك الحادثــة ،أي أنهــا كانــت درسـاً لجميــع الصحابــة ن ي� توقـ يـ� ب يأ�
الحديــث َ
بكــر ومعرفــة فضلــه وســابقته ومكانتــه.

أ
اس ِإ ن ي ِ� َر ُس ُ
يت
ول الل َِه ِإ َل ْيك ُْم َج ِم ً
ات َوال َ ْر ِض ل َ ِإ َلهَ ِإ َل هُ َو يُ ْح ِي ي� َويُ ِم ُ
الس َم َو ِ
يعا ال َِذي َلهُ ُملْكُ َ
*صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،بابُ { :ق ْل يَا أَيُ َها ال َن ُ
َفآمنوا باللَه ورسوله الن أ
أ
ون} ْ
(ال َ ْع َراف.)158 :
� ال ُ ِم ِي ال َِذي يُ ِؤْم ُن ِبالل َِه َوك َِل َما ِت ِه َوات َِب ُعو ُه ل ََع َلك ُْم تَ ْه َت ُد َ
ِ ُ ِ ِ َ َ ُ ِ ِ َ ِب ي ِ
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أنت تسأل وامفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسن  /امفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
 .1حكم تحليل الشخصيات ومعرفة طبائع الناس بناء عى أبراجهم

الســؤال :مــا حكــم تحليــل الشــخصيات ومعرفــة طبائــع النــاس بنــاء عــى أبراجهــم ،دون
الخــوض ن ي� قــراءة الطالــع والمســتقبل؟
العالم� ،والصاة والســام عى ســيدنا محمد أ
ين
ال ي ن
ين
أجمع� ،وبعد؛
م� وعى آلــه وصحبه
الحمدللــه رب
الجــواب :ل شــك ن ي� أن تحليــل شــخصيات النــاس ومعرفــة طبائعهــم بنــاء عــى أبراجهــم
مبــ� عــى ادعــاء تأثــ� أ
الفــاك والنجــوم ن� النــاس ،وهــذا شرك باللــه العظيــم ،ن
ن
ورب مــن
ي
ي
ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن تصديــق مــا يقولــه العرافــون
الكهانــة والتنجيــم ،وقــد حــذر النـ ب ي
ـن أَ ت َ� َحا ِئ ًضــا ،أَ ِو ْامـ َـرأَ ًة ِ ن ي� ُدبُ ِرهَ ــا ،أَ ْو ك َِاه ًنــاَ ،ف َص َد َقــهُ ِب َمــا يَ ُقـ ُ
ـولَ ،ف َقـ ْـد َك َفـ َـر
والمنجمــون ،فقــالَ :
«مـ ْ
بمــا أُنْــز َل عـ َـى محمــد» (*) ،وجــاء ن� ق ـرار مجلــس الفتــاء أ
العــى رقــم 8 /2 :بتاريــخ 1996 /12 /4م:
إ
َِ
ِ َ ُ َ َ ٍ
ي
1

“ إن الســحر والكهانــة والعرافــة حـرام شرعـاً ،يأثــم المتعامــل بهــا ،ســواء بالممارســة أم الذهــاب إى
مــن يمارســها ،وكل ذلــك مــن الكبائــر المنهــي عنهــا شرعـاً ،ويكفــر مســتحل ذلــك” ،واللــه تعــاى أعلــم.

أ ن
نن
لبا�
* س� ابن ماجة ،كتاب الطهارة وسننها ،باب النهي عن إتيان الحائض ،وصححه ال ي
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ف
ة
�
�
اوى

 .2حكم الدعاء عى أحد بفقد أواده

السؤال :هل يجوز أن أدعو عى أحد أ
الشخاص بفقد أولده ،إليذائه يى؟
الجــواب :ل يـ شـرع للمســلم أن يدعــو عــى أخيــه بغـ يـ� حــق ،وأن يدعــو بحصــول مكــروه
ن
ن
َ� ًعــا
لــه ،فهــذا مــن جملــة العتــداء ي� الدعــاء ،الــذي نهــى اللــه عنــه بقولــه تعــاى﴿ :ا ْد ُعــوا َربَ ُكـ ْـم ت َ ُ
ــة إن ل يحــب ا ْلمعتديــن﴾ أ
[العــراف.]55:
َوخُ ْف َي ً ِ َــهُ ُ ِ ُ ُ ْ َ ِ َ

وإذا وقــع عــى المــرء ظلــم ،ش ُرع لــه أن يدعــو عــى مــن ظلمــه ،فدعــوة المظلوم مســتجابة،
وم،
ـو َة َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــولَ ...« :واتَـ ِـق َد ْعـ َ
المظْ ُل ِ
ولكــن ينبغــي أن تكــون دون تعـ ٍـد ،والنـ ب ي

(*)
ـو ِل
ـس بَ ْي َنــهُ َوبَـ ي ْ ن َ
ـو ِء ِمـ َ
ـن ا ْل َقـ ْ
السـ َ
ـ� ال َلـ ِـه ِح َجـ ٌ
ـاب»  ،واللــه تعــاى يقــول{ :ل يُ ِحـ ُ
ـب ال ّلــهُ ا ْل َج ْهـ َـر ِب ُ
َف ِإنَــهُ َل ْيـ َ
1

َان ال ّلــهُ
ِإل َ َمــن ظُ ِلـ َـم َوك َ

ـميعاً َع ِليم ـاً} (النســاء)148:
َسـ ِ

وعليــه؛ فالــذي يلحــق بــه ظلــم يمكــن لــه أن يســعى لرفــع الظلــم عــن نفســه بالطــرق
المروعــة ،الـ تـ� يتجنــب فيهــا تجــاوز الحــدود والوقــوع ن� آ
ش
الثــام ،فــا يجــوز لــك أن تدعــو عــى
ي
ي
شــخص ظلمــك بفقــد أولده ،ألنهــم لــم يظلمــوك ،وإن كان قــد وقــع عليــك مــن أبيهــم ظلــم كمــا
تظــن ،فاللــه تعــاى يقــول﴿ :أَ َل تَــز ُر َواز َر ٌة و ْز َر أُخْ ــرى﴾ [النجــم ]38:مــع التذكـ يـ� بأجــر الصابريــن العافـ ي ن
ـ�
َ
ِ ِ ِ
ـون أَ ْن يَغْ ِفـ َـر ال َلــهُ َل ُكـ ْـم َوال َلــهُ َغ ُفــو ٌر
﴿و ْل َي ْع ُفــوا َو ْل َي ْصف َُحــوا أَ َل ت ُِح ُبـ َ
عــن النــاس ،عمـا ً بقولــه عــز وجــلَ :
َر ِحيـ ٌـم ﴾[ النــور ،]22 :واللــه تعــاى أعلــم.
 .3حكم لعب طاولة الزهر دون عوض

الســؤال :مــا حكــم اللعــب الــودي لطاولــة الزهــر (الـ نـ�د) دون جائــزة أو مــال ،ودون أن تلهــي
عــن العبــادات والواجبــات أ
الخــرى؟
الجــواب :ذهــب جمهــور العلمــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة إى تحريــم اللعــب
*صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب أَخْ ذ الصد َقة من أ
الَغ ِْن َي ِاء َوت َُر َد ِ ن ي� ال ُفق ََر ِاء َح ْي ُث كَانُوا.
َ ُ ِ َ َ ِ ِ َ
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ن
ن (،)1
ـ�َ ،ف َكأَن ََمــا َص َبــغَ يَـ َـد ُه ِ ن ي� َل ْحـ ِـم
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَ « :مـ ْ
ـن َل ِعـ َ
ـب ِب َ ْ
ال� َد ِشـ ي ِ
بالــ�د لقــول النـ ب ي
خ ن ن�يــر ودمــه» ( ،)2وذهــب أ
الحنــاف إى كراهيــة اللعــب بهــا ،حيــث قالــوا “ :ويكــره اللعــب ن
بالــ�د
ِ ِْ ٍ َ َ ِ ِ
والشــطرنج”(.)3
أ
وعليــه؛ فاللعــب ن
بالــ�د يقــع حكمــه ي ن
فــالوى تجنبــه ،اتقــاء
بــ� الكراهــة والتحريــم،
المــور أ
للمشــتبهات مــن أ
والفعــال ،واللــه تعــاى أعلــم.
 .4حكــم قــول الشــخص :حســبي اللــه ونعــم الوكيــل ،مــن قــام بحظــره
عــى مواقــع التواصــل ااجتاعــي

ـ� اللــه ونعــم الوكيــل ،لمــن قــام بحظــره عــى
الســؤال :هــل يجــوز أن يقــول شــخص :حسـ ب ي
مواقــع التواصــل الجتماعــي ،كيــا يشــاهد حســابه؟
أ
أ
ت
ـ� ينبغــي عــى
الجــواب :عبــارة “ حسـ ب ي
ـ� اللــه ونعــم الوكيــل” مــن أعظــم الدعيــة والذكار الـ ي
فعــن ابْــن َعبـ ٍ ن
الو ِكيـ ُـل،
رص اللــه عنهمــا ،قــالَ :
«ح ْسـ ُب َنا ال َلــهُ َو ِن ْعـ َـم َ
المســلم أن يحافــظ عليهــاَ ِ ِ َ ،
ـاس ،ي
ن
ـ� َقا ُلوا:
ـارَ ،و َقا َل َها ُم َح َمـ ٌـدَ ،ص َى اللهُ َع َل ْي ِه َو َسـ َل َمِ ،حـ ي ن َ
السـا َ ُمِ ،حـ ي ن َ
َقا َل َهــا ِإبْ َر ِاهيـ ُـمَ ،ع َل ْيـ ِـه َ
ـ� أُ ْل ِق َي ِ ي� ال َنـ ِ
الو ِكيـ ُـل﴾»(. )4
ـوهُ ْم َف َزا َدهُ ـ ْـم ِإ َيمانًــا َو َقا ُلــوا َح ْس ـ ُب َنا ال َلــهُ َو ِن ْعـ َـم َ
ـاس َقـ ْـد َج َم ُعــوا َل ُكـ ْـم َفاخْ شَ ـ ْ
﴿إ َن ال َنـ َ
ِ
ن
ن
ـتغ� بــه عــن غـ يـ�ه ن ي�
ومعــ� هــذا الدعــاء :أن اللــه وحــده كافينــا ،وهــو حســبنا الــذي نسـ ي
ن
خــ� وكيــل يســتعان بــه ن ي� ذلــك(.)5
و� شــأننا كلــه ،وهــو ي
دفــع مــا أصابنــا مــن هــم وخطــر ،ي
وبعــض النــاس يتلفظــون بهــذا الذكــر بأســاليب مســتفزة آ
لاخريــن ،أو الدعــاء عليهــم بغـ يـ�
حــق ،وذلــك مرفــوض ســواء ن� المشــاحنات الـ تـ� تحــدث بـ ي ن
ـ� النــاس عــى مواقــع التواصــل الجتماعــي
ي
ي
أم يغ�هــا ،واللــه تعــاى أعلــم.
ن
الدوا� ،349 /2 :ونهاية المحتاج ،295 /8 :وكشاف القناع.48 /4 :
 .1الفواكه
ي
ن
دش�.
بال�
اللعب
تحريم
باب
الشعر،
كتاب
مسلم،
 .2صحيح
ي
 .3تحفة الفقهاء.344 /3 :
اس َق ْد َج َم ُعوا َلك ُْم َفاخْ شَ ْوهُ ْم}.
ن
ال
ن
{إ
اب
ب
آن،
ر
الق
تفس�
 .4صحيح البخاري ،كتاب ي
َ ُ ِ َ َ َ
 .5منهاج السنة النبوية .204 /7
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ف� ة�اوى

 .5حكم السمرة أصحاب امهن ،وغرامة التأخر عن السداد

أ
ت
ت
ـ�
الســؤال :مــا حكــم الســمرة لصحــاب المهــن الـ ي
ـ� يأخذونهــا عــى فــرق ثمــن البضاعــة الـ ي
يشـ تـ�ونها ألصحــاب البيــوت بأقــل مــن ســعر الزبــون العــادي ،دون إعامــه بذلــك؟ ومــا حكــم دخــول
التاجــر ن� معاملــة يشـ تـ�ط فيهــا فــرض غرامــة عــى التأخــر عــن ســداد أ
القســاط الشــهرية ،رغــم تيقنــه
ي
بعــدم التأخـ يـ�؟
الجــواب :الســمرة ش
مروعــة إن لــم تتلبــس بالكــذب والخــداع والتغريــر والمحظــورات
أ
الخــرى ،وينبغــي أن تكــون أجــرة السمســار أو الوســيط معلومــة باتفــاق الفقهــاء ،حـ تـ� ل يقــع أي
نــزاع فيمــا بعــد ،وهــذا مــا أشــار إليــه مجلــس الفتــاء أ
ين
فلســط� ،ن ي� قــراره رقــم،6 /1 :
العــى ن ي�
إ
بتاريــخ 1996 /8/ 29م ،والقــرار رقــم 48/ 2 :بتاريــخ 2004 /7 /17م ،والوســيط يجــب أن يكــون
واضحــاً مــع ال ّنــاس ،بأنّــه يقــوم بعمــل ،ويأخــذ عليــه أجــراً ،ول يجــوز للسمســار أو الوســيط أن
يوهــم موكلــه أنّــه فعــل ذلــك مــن قبيــل الخدمــة وال ّنصيحــة ،بينمــا هــو م ّتفــق مــع جهــة أخــرى عــى
أخــذ أجــر أو عمولــة مقابــل عملــه وخدماتــه ،أو أن يضيــف زيــادة ماليــة عــى ثمــن العمــل الــذي وكل
بــه ليأخذهــا لنفســه ،دون أن يعلــم المــوكل لــه بهــا؛ ألن هــذا مــن الغــش ،والرســول ،صــى اللــه
ن
ـ�» (*).
ـن َغـ َ
عليــه وســلم ،يقــولَ « :مـ ْ
ـش َف َل ْيـ َ
ـس ِمـ ِ ي
1

وعليــه؛ فيجــوز لــك الربــح عــن طريــق الســمرة بعلــم المشـ تـ�ي إن كان هــو الــذي ســيدفع
غــ�ه فــا ت
يشــ�ط علمــه.
مقابــل الســمرة ،أمــا إن كانــت مــن ي
وبخصــوص فــرض غرامــة عــى التأخــر ن� الســداد ،فــا يجــوز للمقــرض أن ت
يشــ�ط عــى
ي
قــ�ض منــه إذا تأخــر عــن ســداد أ
ُ ت
القســاط المؤجلــة عــن التاريــخ المحــدد ،أن يزيــد المبلــغ
الم َ
المطلــوب ســداده؛ فــأي زيــادة عــى القــرض مقابــل أ
الجــل هــي مــن ربــا النســيئة المحــرم ،وهــذا مــا
نــص عليــه مجلــس الفتــاء أ
العــى ن ي� ق ـراره رقــم  50 /3بتاريــخ 2004/ 9/ 5م ،واللــه تعــاى أعلــم.
إ
اليمان ،باب َق ْو ِل ال َن ِب ي� ،صى الله عليه وسلمَ « :م ْن غَشَ َنا َف َل ْي َس ِم َنا»
* صحيح مسلم ،كتاب إ
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 .6حكم طاق الزوجة امقرة ي الصاة وحث اأواد عليها

الســؤال :مــا حكــم الـ شـرع ن� طاق الزوجــة المقــ�ة ن� الصاة ،ألنهــا ل تحــث أ
الولد عليها؟
ي
ي
الجــواب :ل شــك أن تــرك الصــاة إثــم عظيــم ،ومــن كبائــر الذنــوب ،لكــن ينبغــي للمســلم
ن
ـؤْت ا ْل ِحك َْمـ َـة َف َقـ ْـد
ـن يُـ َ
أن يتحــى بالحكمــة ،والرفــق ي� إصــاح شــؤون بيتــه ،فاللــه تعــاى يقــولَ :
﴿و َمـ ْ
ُ ت
ـق َل يَ ُكـ ُ ن ش
ى ٍء ِإ َل
الر ْفـ َ
ـ�ا ك َِثـ ي ً
و� خَ ـ ي ْ ً
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم«ِ :إ َن ِ
ـ�ا﴾ [البقــرة ،]269 :وقــال النـ ب ي
أ ِيَ
ـون ِ ي� َ ي ْ
ـ�ع مــن ش َىء إ َل شَ ــانَهُ » ( ،)1وذلــك يكــون بالســبل الممكنــة الكفيلــة بإصــاح أ
نن
المــر ،وإن
زَانَــهُ َ ،و َل يُـ ْ َ ُ ِ ْ ي ْ ٍ ِ
أ
ن
وغ�هــم.
تعــذر ذلــك ،فــا حــرج ي� طلــب الوســاطة مــن أهــل الخـ يـ� والصــاح مــن القــارب ي
وعليــه؛ فــإذا كانــت زوجتــك أ
ين
ً
بالصــ� عليهــم،
تكاســا ،فننصحــك
تاركــ� للصــاة
والولد
ب
وى ذلــك
ونصحهــم بالحكمــة والموعظــة الحســنة ،والتوجــه إى اللــه تعــاى بالدعــاء لهــم ،فهــو ي
ن
رص اللــه عنــه ،وأمــه قبــل أن تســلم ،حيــث
والقــادر عليــه ،وخـ يـ� دليــل عــى ذلــك قصــة ب يأ� هريــرة ،ي
ن ن
ال ْسـ َـا ِم َو ِهـ ش
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َـى
ـت أَ ْد ُعــو أُ ِمــي ِإ َى ْ ِإ
قــالُ « :ك ْنـ ُ
ر َكـ ٌـةَ ،ف َد َع ْوتُ َهــا يَ ْو ًمــا َفأَ ْسـ َـم َع ْت ِ ي� ِ ي� َر ُسـ ِ
َ
ـي ُم ْ ِ
ـت َر ُسـ َ
ـت يَــا َر ُسـ َ
ـول
اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َمَ ،مــا أَ ْكـ َـر ُهَ ،فأَتَ ْيـ ُ
ـ�ُ ،ق ْلـ ُ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َمَ ،وأَنَــا أَبْـ ِ ي
ْ
ـو َمَ ،فأَ ْسـ َـم َع ْت ِ ن ي� ِفيــكَ َمــا أَ ْكـ َـر ُهَ ،فــا ْد ُع
ـت أَ ْد ُعــو أُ ِمــي ِإ َى ْ ِإ
اللـ ِـه ِإ ن ي ِ� ُك ْنـ ُ
ـىَ ،ف َد َع ْوتُ َهــا ا ْل َيـ ْ
ال ْسـ َـا ِمَ ،ف َتـأب َ� َعـ َ ي َ
ـال َر ُسـ ُ
اللــهَ أَ ْن يَ ْهـ ِـد َي أُ َم ِأبَ ي� هُ َريْـ َـر َةَ ،ف َقـ َ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َم :الل ُهـ َـم اهْ ـ ِـد أُ َم ِأبَ ي� هُ َريْـ َـر َة،
ش
ـابَ ،فـ ِـإ َذا
َفخَ َر ْجـ ُ
ـ� اللـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َمَ ،ف َل َمــا ِج ْئـ ُ
را ِب َد ْعـ َ
ـ� ُت ِإ َى ا ْل َبـ ِ
ـت ُم ْس ـ َت ْب ِ ً
ـت َفـ ِ ْ
ـو ِة نَـ ِب ي ِ
ـو ُم َجـ ٌ
ـتَ :مكَانَــكَ يَــا أَبَــا هُ َريْـ َـر َةَ ،و َسـ ِـم ْع ُت خَ ْضخَ َضـ َـة ا ْل َم ِاء،
ـيَ ،فقَا َلـ ْ
هُ ـ َ
ـافَ ،ف َسـ ِـم َع ْت أُ ِمــي خَ شْ ـ َـف َق َد َمـ َ
َقـ َ
ـت :يَــا أَبَــا هُ َريْـ َـر َة،
ـاب ،ثُـ َـم َقا َلـ ْ
ـت ِد ْر َع َهــاَ ،و َع ِج َلـ ْ
ـالَ :فا ْغ َت َسـ َل ْتَ ،و َل ِب َسـ ْ
ـت َعـ ْ
ـن ِخ َم ِارهَ ــاَ ،ف َف َت َحـ ِ
ـت ا ْل َبـ َ
أَشْ ـ َه ُد أَ ْن َل ِإ َلــهَ ِإ َل اللــهُ َ ،وأَشْ ـ َه ُد أَ َن ُم َح َمـ ًـدا َع ْبـ ُـد ُه َو َر ُســو ُلهُ َ ،قـ َ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َـى
ـالَ :ف َر َج ْعـ ُ
ـت ِإ َى َر ُسـ ِ
ش
ـت :يَــا َر ُسـ َ
ـن ا ْل َفـ َـر ِحَ ،قـ َ
اب
ـالُ :ق ْلـ ُ
ـ� ِمـ َ
اس ـ َت َج َ
ـرَ ،قـ ِـد ْ
اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َمَ ،فأَتَ ْي ُتــهُ َوأَنَــا أَبْـ ِ ي
ـول اللـ ِـه؛ أَبْـ ِ ْ
اللــهُ َد ْع َوتَــكَ َ ،وهَ ـ َـدى أُ َم ِأبَ ي� هُ َريْـ َـر َة  ،)2( »...واللــه تعــاى أعلــم.

 .1صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب فضل الرفق.
ب
 .2صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،نرص الله تعاى عنهم ،باب من فضائل أ� هريرة الدوى ،ن
رص الله عنه
ب
ي
ي
ي
ي
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ف� ة�اوى

 .7حكم عودة زوجن للحياة الزوجية بعد هجر طويل

ن
ـى حاليـاً ،وأفكــر وزوجــي
الســؤال :أنــا منفصلــة عــن زوجــي دون طــاق منــذ ســنة ،وأقيــم ي� بيــت أهـ ي
بالعــودة لبعضنــا البعــض ،فهــل يلزمنــا إج ـراء عقــد زواج جديــد؟ أم أننــا مــا زلنــا أزواج ـاً ،وتجــوز
الخلــوة بيننــا؟
أ
والحســان ،فاللــه تعــاى
الجــواب :الصــل أن تقــوم العاقــة الزوجيــة عــى المــودة والرحمــة إ
ـو َد ًة َو َر ْح َمـ ًـة
ـن آيَا ِتـ ِـه أَ ْن خَ َلـ َ
يقــولَ :
ـن أَنْف ُِسـك ُْم أَز َْو ً
ـق َل ُكـ ْـم ِمـ ْ
﴿و ِمـ ْ
اجــا ِل َت ْســكُ ُنوا ِإ َل ْي َهــا َو َج َعـ َـل بَ ْي َن ُكـ ْـم َمـ َ
آ
ن
ون﴾ [الــروم ،]21 :وهجــر الرجــل زوجتــه دون ســبب شرعــي يســتدعي
ـو ٍم يَ َتفَكَ ـ ُـر َ
ـات ِل َقـ ْ
ِإ َن ِ ي� َذ ِلــكَ َليَـ ٍ
ذلــك يعـ ّـد ظلمـاً؛ ألن للزوجــة حقوقـاً عــى زوجهــا ،كمــا لــه حقــوق عليهــا ،والرســول ،صــى اللــه عليــه
ن
ـاء خَ ـ ي ْـ�اً )(*) ،
اسـ َت ْو ُصوا ِبال ِن َسـ ِ
وســلم ،حــث عــى معاملــة النســاء بالحســ� ،والصـ بـ� عليهــن ،فقــالَ ( :ف ْ
وكذلــك هجــر الزوجــة لزوجهــا دون ســبب شرعــي يعـ ّـد ظلم ـاً.
1

وعليــه؛ فبمــا أن الهجــر قــد تــم بينكمــا دون طــاق ،فيجــوز لكمــا الرجــوع عنــه دون أن تي�تــب
عليكمــا إجــراءات معينــة ،ســوى اســتغفار اللــه تعــاى ،وإحســان ش
معارتكمــا لبعضكمــا البعــض ،ول
يعــد الهجــر ن ي� هــذه الحالــة طاق ـاً ،واللــه تعــاى أعلــم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

* صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب الوصاة بالنساء.
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عــنِ
مهــات َ
نَ ْ
ــي اآبَــا ِء واأُ َ
ه ُ

ن وال َب َنــات
عــا ِء َ
ال ُد َ
ـى ال َب ِن ـ َ
عـ َ ٰ
الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور
مفتي محافظة خان يونس

أ
إن بعـ َ آ
ـات ،وهــذا
ـات يُكـ شِـ� َ
َ
ـن ال َب ِنـ ي ن َ
ون مــن ُ
أولدهــم ِمـ َ
ـ� وال َب َنـ ِ
ـى ِ
الدعـ ِ
ـاء وال َمهـ ِ
ـض البـ ِ
ـاء عـ ٰ
الد َعوات،
جيب لـكُل هــذه َ
ال�يَــات؛ ولكـ َ
ـن اللــهَ ِب ُلطْ ِفـ ِـه و َعد ِل ِه ل يَسـ َت ُ
ـ� ٌف َسـ ي ِ أ ٌ
ـ� ب َ ِ
ـدي خَ ـ ي ْ ِ
تـ َ ُ
ـ� ُمخَ ا ِلـ ٌـف ِل َهـ ِ
ن
ـات:
وبَيـ ُ
واضحـ ٍ
ـود ِ
ـان هــذا ي� خَ ْم َسـ ِـة بُنـُـ ٍ

َان أو ش
ــب ُعقو َقهمــا ،وأل
ــب
يــهْ ،
أنــ� ـ ْ
ــد ـ َذكَــراً ك َ
وأن يَ َ
عــى َ
ــ� َوا ِل َد ِ
الو َل ِ
تج َن َ
أولً /يَ ِج ُ
أن يَ ب َ َ
ٰ
ٰ

يعــر َض نفســهُ لســخَ طهما ،والدعــاء ع َليــه؛ فــإن اللــهَ قــد أوص بهمــا خــ�اً ن� عــدد مــن آ
اليــات ،ومنهــا
َ
ُ ِ َ
َ ِ َ ِ
َُ ِ
ي ي
ٰ

أ
ـ�  ،صــى اللــه عليــه
نسـ َ
{و َو َص ْي َنــا إ
قولــه تعــاىَ :
ال َ
ـان ِب َوا ِل َديْـ ِـه ِإ ْح َســاناً (}...الحقــاف ،)15 :كمــا أخـ ب َ َ
ـ� النـ ب ي ُ

ـق وا ِل َديـ ِـه؛ فقــال عليــه الصــاة والســام( :ل يَدخُ ــ ُـل ا ْل َج َنـ َـة َعـ ٌ
ـاق)(*)؛
ـن َعـ َ
ـوء َع ِاق َبـ ِـة َمـ ْ
وســلمَ ،عـ ْ
ـن ُسـ ِ
1

ـتج ِل َب ُح َب ُهمــا؛ ِل َيفــو َز
الو َلـ ِـد ْ
أن يُ ِطيـ َ
ـو َد َد َل ُهمــا ،ويَسـ َت ِد َر َعطْ َف ُهمــا ،ويَسـ ْ
ـع وا ِل َديْـ ِـه ،ويَتـ َ
ـب عــى َ
بــل يَجـ ُ
ـال منهمــا دعــو ًة صالحـ ًـة يســعد بهــا ن� الدنيــا آ
ِب ِرضاهُ مــا ،ويَظ َفـ َـر ِب َحنا ِنهمــاَ ،ويَ َنـ َ
والخــرة .
ِ َ َْ َ ُ
ي
ـح اللــه َل ُهمــا أول َدهُ ما،
الوا ِلديــن ْ
صل َحــا مــا بَي َن ُهمــا وبـ ي ن َ
صلـ َ
ـى َ
ـ� اللــه عز وجــل؛ ِل ُي ِ
أن يُ ِ
ثانيـاً /عـ ٰ

أ
أ
أ
ت
ـان
ـاق،
ـى ِ
ـ� يَس ـ َت ُ
ثـُــم يَل َز َمــا الســا ِل َ
َ
وإحسـ ِ
الديـ ِـن والخـ ِ
يب الـ ي
قيم بهــا ُســلوكُ الولد؛ كالتـ َـ ْن ِش َئ ِة َعـ ٰ
ت
ـتقامة ،والتوفيــق
ـن ُ
وح ْسـ ِـن ال ُقـ َ
ال� ِب َيـ ِـةُ ،
ـدو ِة ،ونَحــو ذلــك ،ول ُيكْ ـ شِـ�ا ِمـ َ
ـاح ،والسـ ِ
الدعـ ِ
ـاء َل ُهـ ْـم َ
بالصـ ِ
تمـاً؛ ِلقو ِلـ ِـه صــى اللــه
ـان إ َل ْي ِهمــا؛ فـ َ
ِلطَا َع ِت ِهمــاِ ،وب ِر ِهمــا ،إ
ـتجاب َح َ
ـإن ُدعــا َء َ
الوا ِلـ ِـد ِل َو َلـ ِـد ِه ُمسـ ٌ
والحسـ ِ
المك�ين من الصحابة ،مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ،نرص الله عنهما ،وصححه أ
* مسند أحمد ،مسند ش
الرنؤوط.
ي
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ن والبَ َنات
عا ِء َ
مهات عَنِ ال ُد َ
ى البَ ِن َ
نَ ْ
ي اآبَا ِء واأُ َ
ع َٰ
ه ُ

م�اور ة� ج�ر يو� ة�

سافــ ِـر،
عليه وسلمُ :
(ثاث َد َعــ ٌ
ـوات يُس َت َ
ـيهــ َ
ـومَ ،و َد ْعــ َ
ـو ُة ا ْل ُم ِ
ـنَ :د ْعـــو ُة ا ْل َمظـلــ ِ
ـجــ ُ
ـاب َلــ ُه َن ،ل شَ كَ ِف ِ
ـى
الوا ِلـ ِـد ِل َو َلـ ِـد ِه)(َ ، )1
وإن ا ْل َما ِئ َكـ َـة ِ
ـى ُد َعا ِئ ِهمــا كذلــك ،وهــذا َ
تؤمـ ُ
ـو ُة َ
َو َد ْعــ َ
ـى لل َق ُبـ ِ
ـول ،وأد َعـ ٰ
أرجـ ٰ
ـن َعـ َ ٰ
ـ�  ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ل َ ت َْد ُعـــوا َعـ َـى أنْف ُِس ـك ُْم ِإل َ
ـن ِأم َس ـ َل َم َةَ ،
ل إا َجابَـ ِـة؛ َف َعـ ْ
أن ال َنـ ِب ي َ
ـون )(.)2
ؤَمــ ُن َ
ِبخَ ْيــ ٍـر؛ َف َ
ـى َما تَقُو ُلــ َ
إن ا ْل َما َ ِئـكَــ َـة يُ ِ
ون َعـ َ ٰ
ـ�،
ـاء ثـ َ
إجابَـ َـة ُدعا ِئـ ِـه ،ف َي ت ُ� َكــهُ ؛ فـ َ
ول يَس ـ َت ْب ِط أ َ ن َ
ـإن إل َجابَـ ِـة ُ
أحـ ٌـد َ
� َ
ـاث ُصـ َ
الد َعـ ِ
ـو ٍر ،بَ َي َنهــا النـ ب ي ُ
ـس ِفـــي َها ِإثـ ٌـم ـ أي
مـعـصــ َي ٌة ـَ ،ول َ
صــى اللــه عليــه وســلم ،بقو ِلـ ِـهَ (:مــا ِم ْن ُم ْسـ ِـل ٍم يَ ْد ُعـــو ِب َد ْعــ َ
ِ
ـو ٍة َل ْيـ َ
ـوتَهُ َ ،و ِإ َما أَ ْن يَ َد ِخ َرهَ ــا َلهُ ِ ن ي�
َق ِط َ
ـيعــ ُـة َر ِحـ ٍـم؛ ِإل َ أَ ْعـطَـــا ُه ال َلــهُ ِب َهــا ِإ ْحــ َـدى ثَا َ ٍثِ :إ َما أَ ْن يُ َع ِ
ـجــ َـل َلــهُ َد ْعــ َ
آ
ش
ش
ـ�؟ َقـ َ
ـ�)( ،)3وعــن ب يأ� هريرة ،
ال ِخـ َـر ِةَ ،و ِإ َمــا أَ ْن يــ�ف َع ْنــهُ ِمـ َ
السـ ِ
ـن ُ
ـال :ال َلــهُ أَ ْكـ َ ُ
ـوء ِمث ِْل َهــاَ ،قا ُلــواِ :إذاً نُكْ ـ ِ ُ
ن
لع ْبـ ِـد َمــا َلـ ْـم يَـ ْـد ُع
رص اللــه عنــهَ ،
اب ِل َ
ـ�  ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ل يَ ـز ُال يُ ْس ـ َت َج ُ
ي
أن النـ ب ي َ
ـال :يقـ ُ
ـجال؟ َقـ َ
الستعــ ُ
طيعـ ِـة ِرحـ ٍـمَ ،مــا َلـ ْـم يَ ْس َت ْعــ ِـج ْل ،قيــل :يَــا رسـ َ
ـولَ :ق ْد
بإثْـ ٍـم ،أَ ْو َق َ
ـول اللـ ِـهَ ،مــا ِ
الد َعــا َء )(.)4
ـر ِع ْنـ َـد َذ ِلــكَ َ ،ويَـ َـد ُع ُ
ـيب يىَ ،فـ َي ْس َت ْ
ـو ُتَ ،و َقـ ْـد َد َعـ ْ
َدعـ ْ
ـو ُتَ ،ف َلـ ْـم أَ َر يَ ْس َت ِـجــ ُ
ـحــ ِ ُ
الولد ،ول عـ أ
ثالثـاً /ل يجــو ُز الدعــاء عــى النفــس ،ول عــى أ
ـق ُد َعــاؤه
وافـ َ
َ
ـى المــوال؛ ِل َئــا يُ ِ
ٰ
ٰ
ُ َ ُ ٰ
ـن جابــر،
مكنـُــهُ اســتدراكُ َمــا َحصـ َـل ِب َس ـ َب ِب ُد َعا ِئـ ِـه؛ َ
ســا َع َة َ
فعـ ْ
ـتجاب َلــهُ َ ،ف َينـ َـد َم ،ول يُ ِ
إجابَـ ٍـة ،ف ُيسـ َ
ن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال (:ل ت َْد ُعــوا َعـ َ َ
ـى
رص اللــه عنــهَ ،
ي
ٰ
ـى أنْف ُِسكُــ ْـمَ ،ول َ تَد ُعـــوا َعـ َ ٰ
أن النـ ب ي َ
ـن اللـ ِـه َســا َع ًة يُسـ ُ
ـيب
ُوافـقُـــوا ِمـ َ
ـى َ
ْأو ِ
أمـوا ِلــك ُْم؛ ل ت ِ
ـأل ِفـــي َها َعــطَا ٌءَ ،فـ َي ْسـ َت ِجــ ُ
لدكُــ ْـمَ ،ول َ ت َْد ُعـــوا َعـ َ ٰ
ن
()5
ـن اللـ ِـه عــز وجــل،
ـول ِمـ َ
ـ� :ل تَد ُعــوا َع َل ِيهــم؛ ِل َئــا تـُـ َ
ـص ِادفوا َســا َع َة ِإ َجابَـ ٍـة و َق ُبـ ٍ
َلـكُــ ْـم )  ،وا ْلمعـ ٰ
ـ� َم ْنـ َـد ٍم .
لت ِحـ ي ْ ن َ
ـن َد َع ْوتـُـ ْـم َع َل ْيـ ِـهَ ،ف َت َند ُمــواَ ،و َ
ـى َمـ ْ
اب َدعـ َ
السـ ِ
فتـُــس َت َج َ
ـو ُة ُ
ـوء عـ ٰ
أ ن
نن
لبا� .
.1س� ابن ماجة ،كتاب الدعاء ،باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم ،وحسنه ال ي
ن
 .2صحيح مسلم ،كتاب الجنائز ،باب � إغماض الميت والدعاء له إذا ن
ح�.
ي
أ
ن
 .3مسند أحمد ،مسند ش
رص الله عنه ،وصححه الرنؤوط.
الخدري،
سعيد
أ�
مسند
الصحابة،
المك�ين من
ب
ي
ي
والستغفار ،باب أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل ،فيقول :دعوت فلم يستجب يى .
 .4صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة إ
 .5صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب حديث جابر الطويل وقصة ب يأ� الير.
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ـن ب يأ� هُ َريـ َـر َة ،
ـ� الشـ َ
كمــا َ
ـوا َءه؛ َ
الو َلـ ِـد يُ ِعـ ي ْ ن ُ
أن ُ
فعـ ْ
ـر َلــهُ إغـ َ
ـى َ
ـيطان َع َل ْيـ ِـه ،ويُ َيـ ِ ُ
الد َعــا َء عـ ٰ
ن
فم َنــا َمـ ْ ن
ُت
�بُــهُ
بســكر َ
انَ ،
فأمـ َـر ِب ن َ�ب ِــ ِـهِ ،
ـ�  ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،
ي
ـن يَ ِ
رص اللــه عنــه ،قــالِ ( :أ ي َ� النـ ب ي ُ
علـ ِـهَ ،و ِم َنــا َمـ ْ ن
بيـ ِـد ِهَ ،و ِم َنــا َمـ ْ ن
ـ� َف قـ َ
ـال َر ُجـ ٌـلَ :مــا َلــهُ ؟ أخْ ـ َزا ُه
ثوبـ ِـهَ ،
�بُــهُ ب َن ِ
َِ
�بُــهُ ِب ِ
فلمــا انـ َ َ
ـن يَ ِ
ـن يَ ِ
ـى ِأخـيكُــ ْـم )
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم :ل تَكـــونوا َعــ ْ
ـو َن الشَ يطــ ِ
ـان عـ َ ٰ
اللــهُ  ،فقــال النـ ب ي ُ

()1

ن
ـإن ُد َعــا َء ُه
ـقص ي ِ� ِه ي� ِبـ ِـر ِه ،فـ َ
رابعـاً /إذا َد َعــا َ
أحـ ُـد َ
قوقـ ِـه ،أو تـَـ ِ
ـى َو َلـ ِـد ِه ِبسـ َب ِب ُع ِ
الوا ِل َديــن عـ ٰ
أ
ـى َوا ِل َديْـ ِـه ،ويَش ـ َه ُد ِلهــذا َقـ ُ
الو َلـ َـد ظَا ِلـ ٌـم َعـ ٌ
ـ� ،صــى اللــه
اب َق َ
طع ـاً؛ ل َن َ
ُمس ـ َت َج ٌ
ـاق ُم َت َعـ ٍـد عـ ٰ
ـول ال َنـ ب ي ِ
عـو ُة
عليه وسلمُ :
ـجـــابَ ٌ
ات ُمس َت َ
سافــ ِـر ،و َد َ
الوا ِلــ ِـد ،و َد َ
ـو ُة َ
ـيه َنَ :دعــ َ
(ثاث َد َعــ َ
عـو ُة ا ْل َم ِ
ـو ٍ
ات ،ل شَ ـــكَ ِفــ ِ
ن
()2
العـ ِ
رج ٰى ِب ُر ُه وإحسانـُــهُ
ـ�َ :
ـى َو َلـ ِـد ِه َ
ـاق ،الظَا ِلـ ِـم ،الــذي ل يُ َ
أن ُد َعــا َء َ
ا ْل َمـظْـ ُلــ ِ
الوا ِلـ ِـد عـ ٰ
ـوم)  ،وا ْلمعـ ٰ
ـتجاب ِعنـ َـد اللـ ِـه تعــاى.
ُمسـ ٌ
الوا ِل َدين
خامسـاًَ /
ـاد ِهَ ،و َر َ
إن ِمـ ْ
جيب ُد َعــا َء َ
ـى ِع َبـ ِ
حم ِتـ ِـه ِبهم أنـَــهُ ل يَسـ َت ُ
ـن َف ْضـ ِـل اللـ ِـه تعـ ٰ
ـاى عـ ٰ

ــ� أيديكُــم مفَص ً ن
ن
ــود
ــةَ ،
لــة ي� ال ُب ُن ِ
اص ٍ
ــة ،أو َح ٍ
ات ُم َع َي َن ٍ
اســ َب ٍ
عــى ِ
أض ُع َهــا بَ ي ْ ن َ ْ ِ ْ ُ َ
ــالت خَ َ
أولد ِه َمــا ي� ُم َن َ
ٰ
ا ْلخَ مســة آ
التيــة:
ْ ِ
أ
ش
ـن
ـ� َحـ ٍ
وع ،ويُ َعـ ُـد هــذا ِمـ َ
ـو ُة َ
الحالــة الوىَ /دعـ َ
ـى َو َلـ ِـد ِه بغـ ي ْ ِ
ـق ،ول َس ـ َب ٍب َمــر ٍ
الوا ِلـ ِـد عـ ٰ
أ
العتـ ن
الثـْـ ِـم
ـ� ٌه عــن الظُلــم ،ول يُ ِعـ ي ن ُ
ـاى ُمـ ن َ ن َ
ـى إ
ـن إ
ـداء ي� ُ
ـع ِمـ َ
الدعـ ِ
ِ
ـاء ،ا ْل َما ِنـ ِ
الجابَـ ِـة؛ ل َن اللــهَ تعـ ٰ
ـ� عـ ٰ
ن
ـة إنَـ ل يحــب ا ْلمعتديــن } أ
(الع ـراف،)55 :
ُ
َ�ع ـاً َوخُ ْف َيـ ً ِ ـهُ َ ُ ِ ُ ُ ْ َ ِ َ
والعـ ِ
ـدوان؛ ِلقو ِلـ ِـه َجـ َـل ِذ ْكـ ُـر ُه { :ا ْد ُعــواْ َربَ ُكـ ْـم ت َ ُ
وقــد صـ ن
ـع ْب ِد َمــا َلـ ْـم
ـث َ
ـاب ِللــ َ
َ َ
ـح ي� ا ْل َحديـ ِ
ـ�  ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال ( :ل يَـز ُال يُ ْس َت َجــ ُ
أن النـ ب ي َ
أحـ ٍـد
ـطـيعــ ِـة َر ِحـ ٍـم َ ،مــا َلـ ْـم يَ ْس َت ْع ِـجــ ْـل)( . )3كمــا َ
معـصـ َيــ ٍـة ـ ،أَ ْو َق َ
أن ُ
ـى َ
يَـ ْـد ُع بإثـ ٍـم ـ أي ِب ِ
الد َعــا َء عـ ٰ
ن
ـ� ،صــى
رص اللــه عنــهَ ،
ـوء إذا لــم يَ ِجـ ْـد َلــهُ َم ْسـ َلكاً َعــا َد إى َص ِاح ِبـ ِـه؛ َ
فعـ ْ
ِب ُسـ ٍ
ـن ب يأ� الـ َـدر َد ِاء  ،ي
أن النـ ب ي َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الحدود ،باب ما يكره من لعن شارب الخمر ،وأنه ليس بخارج من الملة.
أ ن
نن
لبا� .
 .2س� ب يأ� داود ،كتاب الصاة ،تفريع أبواب الوتر ،باب الدعاء بظهر الغيب ،وحسنه ال ي
 .3سبق تخريجه
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ن وال َب َنات
عا ِء َ
مهات عَنِ ال ُد َ
ى ال َب ِن َ
نَ ْ
ي اآبَا ِء واأُ َ
ع َٰ
ه ُ

م�اور ة� ج�ر يو� ة�

ــد ِت ال َل ْع َن ُ
ــواب
ــماءَ ،ف ُتغْ َل ُ
اللــه عليــه وســلم ،قــالَ :
(إن َ
ــن شَ ــ ْيئاًَ ،ص ِع َ
الع ْب َ
ــد ِإ َذا َل َع َ
الس ِ
ــق أبْ ُ
ــة ِإ َى َ
ط إ َى أ
ـق أبْوابُ َهــا ُدونَهــا ،ثـ َـم تَأخُ ـ ُـذ يَمينـاً َو ِشــمالًَ ،فــإذا َلـ ْـم ت َِجـ ْـد
ال ْر ِضَ ،ف ُتغْ َلـ ُ
السـ ِ
َ
ـماء ُدونَ َهــا ،ثـ َـم تَ ْه ِبـ ُ ِ
ـون ِبذ ِلــكَ َقــد
ـت ِإ َى َقا ِئ ِل َهــا)( ،)1ف َي ُكـ ُ
ـإن ك َ
ـن ،فـ ْ
َان أهْ ـا ً ِلذ ِلــكَ  ،وإل َ َر َج َعـ ْ
َم َســاغاً َر َج َعـ ْ
ـت ِإ َى ا َلـ ِـذي ُل ِعـ َ
ـاى .
ال َ
اس ـ َت َح َق إ
ـن َر َ
بعــا َد ِمـ ْ
َل َعـ َ
َفســهُ َ ،ف ْ
ـن ن َ
حمـ ِـة اللـ ِـه تبــارك وتعـ ٰ
وتع ِديْ ِه
وافـ ُ
ـى ظُ ْل ِمـ ِـه َ
ـتجاب؛ عقوبـ ًـة َ
ـق هــذا ُ
ولكـ ْ
ـن قــد يُ ِ
ِ
الدعــا ُء َســا َع َة إجابَـ ٍـة ،ف ُيسـ ُ
للد ِاعــي عـ ٰ

ن
ـ� ،
إكرامـاً َلــهُ إ
ي� ُ
الدعـ ِ
ـاء ،و َعـ َـد ِم اســتجابَ ِت ِه للنـَـ ْه ِي َعـ ِـن ال َلعـ ِـن ،ل َ
بالجابَـ ِـة ،وهــذا مــا أشــا َر إ َليـ ِـه النـ ب ي ُ

صــى اللــه عليــه وســلم ،بقو ِلـ ِـه ( :ل ت َْد ُعــوا َع َ َ
ى
ـى ْأو ِ
ٰ
ى أنْف ُِسكُــ ْـمَ ،ول َ تَد ُعـــوا َعـ َ ٰ
لدكُــ ْـمَ ،ول َ ت َْد ُعـــوا َع َ ٰ
الله َسا َعــ ًـة يُ ُ
ـيب َلـكُــ ْـم )(. )2
َ
ُوافـقُـــوا ِم َن ِ
أمـوا ِلــك ُْم؛ ل ت ِ
سأل ِفـــي َها َعـطَـــا ٌءَ ،فـ َي ْس َت ِجــ ُ
ن
ـال،
ـب
الحالــة الثانيــة /إذا َصـ َـد َر ُ
ـى َ
ِ
والنف َعـ ِ
ـ� َقصـ ٍـد ،ي� َحـ ِ
ـال الغَ َضـ ِ
الو َلـ ِـد بغَ ـ ي ْ ِ
الدعــا ُء عـ ٰ
أ
نسـ ُ ش
ـان
وعنــد َ
نسـ ُ
ـ� َوك َ
َان ِإ
ـاىَ { :ويَ ْد ُع ِإ
ال َ
ال َ
ـر ُد َعــا َء ُه ِبا ْلخَ ـ ي ْ ِ
الض َجـ ِـر َو ِضيـ ِـق الخـ ِ
ـان ِبالـ َ ِ
ـاق؛ لقــول اللــه تعـ ٰ
ش
ـر
َع ُجــول ً } إ
النسـ َ
(الراء)11 :؛ فـ َ
ـإن إ
ـان ِمـ ْ
ـى نَفسـ ِـه ،أو ِ
أولد ِه ،أو َما ِلـ ِـه بالـ َ ِ
ـن َج ْه ِلـ ِـه و َع َج َل ِتـ ِـه قــد يَد ُعــو عـ ٰ
ن
يب َلــهُ
ـن اللــهَ ِب ُلطْ ِفـ ِـه و َر َ
وانف َعــالً؛ ولكـ َ
ترعـاً ِ
ـ� ،ول يَسـ َت ِج ُ
حم ِتـ ِـه يَسـ َت ِج ُ
عنــد الغَ َضـ ِ
يب َلــهُ ي� ا ْلخَ ـ ي ْ ِ
ـب؛ َ ُ
ش
ش
ـر
اب َلــهُ َربُــهُ َل َه َلــكَ ِب ُد َعا ِئـ ِـه؛ كمــا قــال ربُنــا تعــاىَ :
{و َلـ ْ
ـو يُ َع ِجـ ُـل ال َلــهُ ِلل َنـ ِ
ـرَ ،و َلــو اس ـ َت َج َ
ـاس الـ َ َ
بالـ َ ِ
أ
ن
ـ�
ـبحانَهُ َ
أن هــذا ُ
ـى ِإ َل ْي ِهـ ْـم أَ َج ُل ُهـ ْـم ( }...يونــس .)11 :لنـَــهُ يَع َلـ ُـم ُسـ َ
ْ
الد َعــا َء َغـ ي ْ ُ
اسـ ِـت ْع َجا َل ُه ْم ِبا ْلخَ ـ ي ْ ِ
ـ� َل ُقـ ِ ي َ
ـود.
ـودَ ،
ـ� َمعقـ ٍ
قصـ ٍ
َم ُ
وأن ال َق ْلـ َ
ـب َع َل ْيـ ِـه َغـ ي ْ ُ
ن
عص َيـ ِـة
ناعـ ِـه ِمـ ْ
ـن طَا َع ِتـ ِـه ي� َم ِ
امت ِ
ـب َع َل ْيـ ِـه؛ بسـ َب ِب ِ
ـى َو َلـ ِـد ِه ،أو غ َِضـ َ
الحالــة الثالثــة /إذا َد َعــا َعـ َ ٰ
أ
أرح ِامهــم دون ُعـ ش
أن
ـي ،أو ْ
اللـ ِـه؛ ْ
أولد ِه ُمقاطَ َعـ َـة بَعـ ِـض َ
ـب ال ُب ِمــن ِ
كأن يَط ُلـ َ
ٍ
أعم ِام ِهــم ،أو َ ِ
ـذر ر ِعـ ٍ
ن
لقــول
ســتجاب َلــهُ ؛
عنــد
يَشــ َهدوا َلــهُ زُوراً َ
ــو َع َل ِيه ْ
ــم ،فإنــه ل يُ
أمــر ُه ،ف َيد ُع َ
ُ
ِ
القــاص ،فــا يَم َت ِثلــوا َ
ي
ن
()3
ــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم( :ل طَا َع َ
ــق)
ــوق ِ ي� َم ْع ِص َي ِ
ــة ِل َمخْ ُل ٍ
ــة ا ْلخَ ا ِل ِ
ال َن ب ي ِ
أ
ن
أ ن
نن
لبا� .
.1س� ب يأ� داود ،كتاب الدب ،باب ي� اللعن ،وصححه ال ي
 .2سبق تخريجه
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ُ
يأخــذ َم َ
ــد ِه دون
ــن
ــد ظا ِلمــاً ُم َ
الحالــة الرابعــة /إذا كان الوا ِل ُ
تع ِديــاً؛ ك ََم ْ
ــال َو َل ِ
أ
تم َلكُــهُ ؛ فــإن ت
ــن
ــن بَنا ِتهــا ْ
ــه ،أو ْ
الو َل ُ
ــة ،ويَ َ
َح َ
أن يَتنا َز ْل َ
ــب ال ُم ِم ْ
اعــ� َض َ
ــد َد َعــا َع َل ْي ِ
اج ٍ
أن تط ُل َ
ِ
َ
ن
اب
ــن،
َ
ــن ي� ا ْل ِم ي
ــب َع َل ْي ِه َ
ــنَ ،ف ي َ� ُف ْض َ
ــح إخْ وا ِن ِه َ
َعــن َحق ِِه َ
ــ� ِ
ــن ،فــا يُســ َت َج ُ
فتغض ُ
اث ِل َصا ِل ِ
ــر
َل ُهمــا؛ ِل َت َع ِد ِيهمــا وظُ ْل ِم ِهمــا؛ بــل إنـَــ ُهما
النــ�  ،صــى اللــه عليــه
ٍ
عــى خَ طَ ٍ
ٰ
عظيــم؛ ِلقــول ب ي ِ

ن
وســلم( :ومــن خَ اص ن
ــه َح ت َ ن ن
ــ� َع.)*() ...
ــو يَ ْع َل ُمــهُ َ ،ل ْ
ََ ْ َ َ
ــلَ ،وهُ َ
ــم يَــ َز ْل ِ� َســخَ ِط ال َل ِ
ــ� يَ ْ ِ
ــم ِ� بَ ِاط ٍ
1

ـب َع َليـ ِـه؛ ِل َعـ َـد ِم طَا َع ِتـ ِـه فيمــا
الحالــة الخامســة /إذا َد َعــا َ
أحـ ُـد َ
ـى َو َلـ ِـد ِه ،أو غ َِضـ َ
الوا ِل َديـ ِـن عـ ٰ

آ
أ
لحـ ُ ن
ن
ـس:
ذى بالخَ ِريــنِ ،ومـ ْ
ـى َ
ـ� ِر ،أو يُ ِ
ـ� َر وال ٰ
ـن ذلــك هــذه ا ْلحــالت ا ْلخَ مـ ُ
ـق الـ َ َ
الو َلـ ِـد بالـ َ َ
يَ ُعــو ُد عـ ٰ
ش
وع.
أن يَط ُل َب َم ْن َو َل ِد ِه
َ
حة َ
(ْ )1
تطليق َ
الصا ِل ِ
زوج ِت ِه َ
دون َس َب ٍب َمر ٍ

أ
( )2أن تط ُلــب أ
ال ُم ِمـ ِـن ابْ َن ِتهــا اختـ َ
تكرهُ ــهُ  ،أو تز ُعـ ُـم أنــه ل
ْ
َ
ـاق المشــكات ِل َز ِ
وجهــا ِل ُيطَ ِلقَهــا؛ لنهــا َ
ت
ح� ُمهــا.
يَ ِ
ـق َع َليهــا ،وإل
أن يُ َض ِيـ َ
َوج ِتـ ِـهَ ،ويُ َض ِيـ َ
ـى َو َلـ ِـد ِه ،ويُطَا ِل َبــهُ ْ
(ْ )3
ـ� َء ُم َ
ـق َ
عام َلـ َـة ز َ
أحـ ُـد َ
أن يُـ ِ ي
الوا ِل َديــن عـ ٰ
َان َعاقـَاً.
ك َ
أ
ـع
الهانـ َـة
والزد َرا َء؛ فـ ْ
(ْ )4
ـإن َدا َفـ َ
لح َقــا بهــا إ
ـوان َ
ِ
ـس ُل ٍط ،ويُ ِ
أن يُ ِ
زوجـ َـة ابْ ِن ِهمــا بـ ٍ
ـإذلل وتـَـ َ
عامـ َـل البَـ ِ
البــن عــن زَوجتــه ا ْلمظ ُلومــة ن
وج ِتـ ِـه ،وغ َِض َبــا َع َل ْيـ ِـه .
َ ِ َ
كان ي� نَظَ ِر ِه َمــا َعاقـ َـاًَ ،محك َ
ُوم ـاً ِل َز َ
ْ ُ َ ْ َِ ِ
ن ت
اح� ِام َهــاِ ،ب ُصــو َر ِة
َوجـ َـة ِأب ِيهــم طَا َعـ ًـة َعم َيــا َءْ ،
أولد ِه ْ
(ْ )5
أن يُ ِطيعــوا ز َ
ـب ِمـ ْ
ـن ِ
أن يَط ُلـ َ
وأن يُ َبا ِلغــوا ي� ِ َ
ن
ـون عــى ِ
�ِتهــا.
كرهـ َ
ـام ِأم ِهــم حـ ي ن َ
ـخص َي َت ُهم ،أو إيـ ِ
ـان ك ََر َام ِت ِهــم ،وطَ ْمـ ِـس شَ ـ ِ
إى ِ
امت َهـ ِ
ـ� يُ َ
الذ َلــة ِل ُ َ
تــؤ ِدي ٰ
وصى الله عى سيدنا محمد ،وعى آله وصحبه وسلم .

المك�ين من الصحابة ،مسند عبدالله بن عمرو ،نرص الله عنهما ،وصححه أ
* مسند أحمد ،مسند ش
الرنؤوط.
ي
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أيهــا خــر للمــرء ،اانعــزال عــن
النــاس أم ااختــاط بهــم؟
الشيخ ريف مفارجة
باحث رعي /دار اإفتاء الفلسطينية

والنــس أ
خلــق اللــه ســبحانه وتعــاى النســان بطبيعتــه محب ـاً لاختــاط والجتمــاع أ
واللفــة
إ
ّ
أ
اح ُج ُنــو ٌد ُم َج َنـ َـد ٌة َف َمــا
مــع غـ يـ�ه مــن النــاس ،حيــث قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :ال َ ْر َو ُ
ت ََعــا َر َف ِم ْن َهــا ائْ َت َلـ َـفَ ،و َمــا تَ َنا َكـ َـر ِم ْن َهــا اخْ َت َلـ َـف)(*) ،فــا يســتطيع الشــخص العيــش وحيــداً مــن دون
1

أ
ت
ـى عنهــا ،واللــه
مرافقــة البـ شـر؛ لن الحيــاة الجتماع ّيــة جــزء مــن حيــاة إ
ـ� ل يمكنــه التخـ ي
النســان الـ ي
ـعوبًا َو َق َبا ِئـ َـل ِل َت َعا َر ُفــوا ِإ َن
ـن َذ َكـ ٍـر َوأُنْـ ش َـ� َو َج َع ْل َنا ُكـ ْـم شُ ـ ُ
ـاس ِإنَــا خَ َل ْق َنا ُكـ ْـم ِمـ ْ
تعــاى يقــول{ :يَاأَيُ َ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 :فــا يمكــن للنــاس الســتغناء عــن بعضهم
بعض ـاً ن ي� تدبـ يـ� أمــور حياتهــم ،وخدمــة أنفســهم ،وتلبيــة حاجاتهــم؛ ألنهــم يحتــاج بعضهــم إى
بعضهــم آ
الخــر ن� كل شىء ،فمث ـا كل صاحــب مهنــة يحتــاج إى غــ�ه مــن أصحــاب المهــن أ
الخــرى،
ً
ي
ي
ي
القــارب أو أ
وكذلــك كل إنســان تربطــه عاقــات اجتماعيــة مــع غــ�ه مــن أ
الصدقــاء أو زمــاء العمــل أو
ي
ٍ
الصهــار أو الجــ�ان أو غ�هــم ،وهــذه العاقــات تفــرض عــى المــرء الختــاط مــع آ
أ
الخريــن ،ممــا
ي
ي
ِ
يــؤدي ن� النهايــة إى نـ شـر روح المحبــة والتعــاون وتحقيــق المصالح والمنافــع؛ إن ت ن
ال�م أفـراد المجتمع
ي
أ
غــ�ه ،وقــام بالواجبــات المفروضــة عليــه،
بالخــاق الحميــدة ،وحفــظ كل فــرد حقوقــه وحقــوق ي
فهــذا كلــه يخلــق بيئــة ســليمة ،وعاقــات أخويــة بعيــدة عــن أســباب الخــاف والتشــاحن والتـ شـرذم.
النبياء ،باب أ
* صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
الرواح جنود مجندة
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وقــوة المجتمــع تكمــن ن ي� قــوة الفــرد ،وترتكــز عليــه ،فكلمــا كان المجتمــع قويــاً كان ذلــك

ين
ســليمت� بعيــداً عــن العنــف والعــدوان
نابعــاً مــن تربيــة الفــرد الســليمة ،إذا نشــأ ن ي� أرة وبيئــة
والتناحــر ،فينتــج عــن ذلــك أن يخــرج فــرداً صالحــاً يرغــب ن ي� الحيــاة الجتماعيــة ،أمــا إذا عــاش ن ي�
بــ� أفرادهــا ،ول يتحلــون بالقيــم الســامية ،أ
أرة أو بيئــة مليئــة بالمشــكات والتنــازع ي ن
والخــاق
إ
ـإن أفرادهــا غالبـاً يُعانــون مــن ضعــف ن ي� شــخصيتهم ،ومــن مشــكات نفســية ،كالخــوف
الفاضلــة ،فـ ّ
مــن النــاس ،والرهــاب الجتماعــي ،الــذي يســبب ضعفـاً ن� التواصــل مــع آ
الخريــن ،وقــد يصــل بهــم
ُ
ي
الحــال إى حالــة الكتئــاب ،أو العزلــة الجتماعيــة ،أو كــره النــاس ،أو يلجــأ إى النتحــار ،وإن توافــرت
لــه متطلباتــه جميعهــا ،وخـ يـ� مثــال عــى ذلــك زيــادة معــدلت النتحــار ن ي� بعــض بــاد الغــرب ،ومــن
الف ـراد الذيــن يعيشــون فيهــا ،وحـ تـ� أ
ـ� أ
أســباب ذلــك ضيــق العاقــات الجتماعيــة بـ ي ن
القــارب فيمــا
ـث
بينهــم ،فيشــعر الفــرد أنــه يعيــش وحيــداً ل يحبــه أحــد ،أو يهتــم به،فيضيــق صدره،لذلــك حـ ّ
الســام عــى بنــاء العاقــات الحســنة وتقويتهــا ،فـ شـرع الزيــارات بأنواعهــا المختلفــة الخاليــة مــن
إ
مصالــح ومــآرب شــخصية فحســب ،ورتــب عليهــا أ
الجــر والثــواب ،وخاصــة منهــا مــا كانــت خالصــة
للــه تعــاى ،كمــا نــدب إى إرفــاق الهدايــا مــع الزيــارة؛ لزيادةالمــودة ي ن
بــ� النــاس ،وبهــدف إعانــة
بعضهــم بعضـاً عــى مــا يحتاجــون إليــه ،فقــد وردت نصــوص شرعيــة كثـ يـ�ة تحــث عــى ذلــك ،فعــن
ن
ــل ال َه ِديَ َ
ــى اللــهُ َع َل ْي ِــه َو َســ َل َم ،يَ ْق َب ُ
ــول ال َل ِــهَ ،ص َ
َان َر ُس ُ
ــة
رص اللــه عنهــا ،أنهــا قالــت( :ك َ
عائشــة ،ي
َويُ ِثيــب َع َلي َهــا) (*)،ومــن هــذه الزيــارات الطيبــة الـ تـ� تقــوي العاقــات الجتماعيــة عيــادة المـ ن
ـرص،
ُ ْ
ي
1

ـ� واليتامــى أ
الرحــام ،والخــوة أ
وزيــارة أوى أ
ـاك� والمحتاجـ ي ن
والحبــة ن� اللــه ،والفقـراء والمسـ ي ن
والرامل،
إ
ي
ي
* صحيح البخاري ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،باب المكافأة ن ي� الهبة.
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والضعفــاء والعاجزيــن ،وخاصــة ن� أ
العيــاد ،والمناســبات الســعيدة والحزينــة ،ومواســاتهم والشــعور
ي
معهــم ،وننصــح النــاس بــأن يبنــوا عاقاتهــم الجتماعيــة أو يتعمقــوا فيهــا مــع أصحــاب الصــاح
والخــاق الذيــن يصونــون أرارهــم ن� أ
أ
الحــوال كلهــا ،حــال الختــاف أو التفــاق ،ول ني�ونهــم حال
ي
ضعفهــم ،أو عنــد عــدم الســتفادة منهــم ،لهــذا قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم(َ :ل
ـي)(.)1
ت َُص ِاحـ ْ
ـب ِإ َل ُم ِؤْم ًنــاَ ،و َل يَـأْك ُْل طَ َع َامــكَ ِإ َل ت َِقـ ٌ
ن
غــ�
وقــد اختلــف العلمــاء فيمــا هــو أفضــل ،العزلــة عــن النــاس ،أم الختــاط بهــم ي� ي
ت
تن
ـ� يحــث بعضهــا عــى مخالطــة النــاس ن ي� أمــور الخـ يـ�،
الفــ� ،بنــاء عــى مــا ورد مــن النصــوص الـ ي
والصــ� عليهــم ،ويحــث بعضهــا آ
الخــر عــى ت ن
اع�الهــم ،عــى أقــوال:
ب
القــول أ
الول :ذهــب هــذا الفريــق إى أن العـ ت ن
ـ�ال عــن النــاس أفضــل ،ولكــن ضمــن ضوابــط،
منهــا كأن ل يلحقــه نرر أو هــاك بســبب ذلــك ،وممــن ذهــب إى ذلــك ،ســفيان الثــوري ،والفضيــل
ن
ابــن عيــاض ،ش
وغ�هــم ،واســتدل هــذا الفريــق بالحديــث الصحيــح عــن ب يأ� ســعيد
وبــر
الحــا� ،ي
ي
ن
َ
ـ�؟ َقـ َ
ـال:
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،ع َند َمــا ُسـ ِـئ َل :أَ ُي ال َنـ ِ
ـاس خَ ـ ي ٌ
الخــدري ،ي
رص اللــه عنــه :أ َن ال َنـ ِب ي َ
ن
ـاس ِمـ ْ ش
ر ِه)(.)2
ـن الشِ ـ َ
فسـ ِـه َو َما ِلـ ِـهَ ،و َر ُجـ ٌـل ِ ي� ِشـ ْ
ـع ٍب ِمـ َ
( َر ُجـ ٌـل َجاهَ ـ َـد ِب َن ِ
اب ،يَ ْع ُبـ ُـد َربَــهُ َ ،ويَـ َـد ُع ال َنـ َ
ـع ِ
ـن َ ِ
ن
ـول ال َلـ ِـهَ ،مــا ال َن َجــا ُة؟ َقـ َ
ـت :يَــا َر ُسـ َ
ـال:
رص اللــه عنــه ،قــالُ ( :قلـ ُ
وبحديــث عقبــة بــن عامــر ،ي
ــك َع َ
ــى خَ ِط ْي َئ ِتــكَ )(.)3
«أَ ْم ِســكْ َع َل ْيــكَ ِل َســانَكَ َ ،ول َي َس ْ
ــعكَ بَ ْي ُتــكَ َ ،وابْ ِ

ن
أ ن
نن ت
لبا� .
 .1س� ال�مذي ،كتاب الزهد ،باب ما جاء ي� صحبة المؤمن ،وحسنه ال ي
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب العزلة راحة من خاط السوء.
أ
ن
ن
نن ت
لبا� .
 .3س� ال�مذي ،كتاب الزهد ،باب ما جاء ي� حفظ اللسان ،وصححه ال ي
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ـ� ،صــى اللــه عليه وســلم ،قــال له:
واحتجــوا كذلــك بمــا ورد عــن حذيفــة بــن اليمــان :أن النـ ب ي
تن
ـت َعـ َـى َٰذ ِلــكَ )(،)1
ـو أَ ْن ت ََعـ َ
ـو ُتَ ،وأَنْـ َ
ـض بأَ ْصـ ِـل شَ ـ َ
ـج َر ٍةَ ،حـ تـ� يُـ ْـد ِركَكَ ا ْل َمـ ْ
ـ� ْل ِت ْلــكَ ا ْل ِفـ َـر َق ُك َل َهــاَ ،و َلـ ْ
( َفا ْعـ َ ِ
وبأحاديث آخرى تحث عى البتعاد عن الفتنة.
وقــال ابــن عثيمـ ي ن
ـ�“ :إذا فســد الزمــان ،ورأيــت أن اختاطــك مــع النــاس ل يزيــدك إل شراً
وبعــداً مــن اللــه ،فعليــك بالوحــدة ،ت ن
اعــ�ل”(.)2
ن
الثــا� :أن الختــاط بالنــاس أفضــل ،وإن صــدر عنهــم أذى ،وممــن ذهــب إى
القــول
ي
ن
ـاص ،وســفيان بــن عيينــة ،ومحمــد بــن إدريــس
ـع� ،ش ُ
ذلــك ،ســعيد بــن المســيب ،والشَ ـ ب ي
وريــح القـ ي
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
وغ�هــم ،واســتدلوا بمــا ورد عــن ابْـ ِـن ُع َمـ َـرَ ،قـ َ
ـول ال َلـ ِـه،
الشــافعي ،وأحمــد بــن جنبــل ،ي
ـن ا َلـ ِـذي يُخَ ا ِل ـ ُ
ـن
َصـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َم( :ا ْل ُم ِؤْمـ ُ
ـ� َعـ َـى أَ َذاهُ ـ ْـم ،أَ ْعظَـ ُـم أَ ْجـ ًـرا ِمـ َ
ط ال َنـ َ
ـاسَ ،ويَ ْصـ ِب ُ
ــذي َل يُخَ ا ِلــ ُ
ــ� َع َ
ــى أَ َذاهُ ْم)(،)3وهــذه المخالطــة تكــون ألهــل الســوء
ــن ا َل ِ
ط ال َن َ
ــاسَ ،و َل يَ ْص ِب ُ
ا ْل ُم ِؤْم ِ
مــن بــاب أ
المــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ،ل ألجــل المؤانســة ،فمــن خالــط النــاس ،ووعظهــم،
ونصحهــم ،وصــ� عــى أذاهــم ن� ســبيل اللــه تعــاى ،أ
ولجــل إصاحهــم؛ كان خـ يـ�اً ممــن ل يخالطهــم
ب
ي
أ
ن
ـا�،
ول يدعوهــم ،ول يصـ بـ� عــى أذاهــم لجــل اللــه ســبحانه وتعــاى ،فقــد عقــب إ
المــام الصنعـ ي
ـن يُخَ ا ِل ـ ُ
رحمــه اللــه تعــاى ،عــى الحديــث المذكــور آنف ـاً
ـاس ُمخَ ا َلطَـ ًـة
بقوله”:فيـ ِـه أَ ْف َض ِل َيـ ُـة َمـ ْ
ِ
ط ال َنـ َ
ــمَ ،ف ِإنَــهُ أَ ْف َض ُ
ــذي
ــن ُم َع َام َل َت ُه ْ
وفَ ،ويَ ْن َهاهُ ْ
يَأْ ُم ُرهُ ْ
ــل ِم ْ
َــرَ ،ويُ ْح ِس ُ
ــم َع ْ
ــن ا َل ِ
ــر ِ
ــم ِفي َهــا ِبا ْل َم ْع ُ
ــن ا ْل ُم ْنك ِ
أ
أ
أ
تن
ـان”( ،)4وخـ يـ� مثــال
ـ� َعـ َـى ا ْل ُمخَ ا َلطَـ ِـةَ ،و ْال َ ْحـ َ
ـو ُال تَخْ َت ِلـ ُـف ِباخْ ِتـ َـا ِف ْالَشْ ــخَ ِاص َو ْالَز َْمـ ِ
يَ ْع َ ِ� ُل ُهـ ْـم َو َل يَ ْصـ ِب ُ
عــى ذلــك ،مــا قــام بــه أ
النبيــاء والرســل ،عليهــم الســام ،ن ي� دعــوة النــاس إى الحــق ،والصـ بـ� عــى
الف�  ،باب كيف أ
 .1صحيح البخاري ،كتاب ت ن
المر إذا لم تكن جماعة.
ين
ن
 .2شرح رياض
الصالح� للشيخ محمد بن صالح
العثيم�.354 /5 :
ي
أ
ن
 .3ن ن
س� ابن ماجة ،كتاب ت ن
لبا� .
الف� ،باب ب
الص� عى الباء ،وصححه ال ي
ن
ن
ن
 .4سبل السام ،محمد بن إسماعيل بن صاح بن محمد
الصنعا�697/ 2 :
الكحا� ثم
الحس�،
ي
ي
ي
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ـ� محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الــذي لنــا فيــه أســوة حســنة،
أذى أقوامهــم ،وخاصــة منهــم النـ ب ي
رغــم أنــه قــام بدعــوة النــاس جميعهــم إى اللــه تعــاى ،وتحمــل أ
الذى ن ي� ســبيل ذلــك ،حيــث إن قومــه
رجمــوه وآذوه بشـ تـ� أصنــاف أ
الذى ،ورغــم كل ذلــك كان يصـ بـ� عليهــم ،ويدعــو لهــم بالخـ يـ� والهداية.
القــول الثالــث :أن الجتمــاع بأهــل الصــاح ومجالســتهم خـ يـ� مــن النعـزال والنفـراد ،وأن
النع ـزال خـ يـ� مــن مجالســة أهــل الســوء ،وقــد أخــذوا بمــا ورد مــن أحاديــث نبويــة شريفــة ن ي� هــذا
الج ِليـ ِـس
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أنــه قــال(َ :م َثـ ُـل َ
المجــال ،وبأقــوال بعــض العلمــاء ،فعــن النـ ب ي
ـكِ :إ َمــا أَ ْن يُ ْح ِذيَكَ (يعطيــك)َ ،و ِإ َمــا
السـ ْ
الم ْسـ ِ
ـ�َ ،ف َح ِامـ ُـل ِ
ـخ ِ
الم ْسـ ِ
ـو ِء ،ك ََح ِامـ ِـل ِ
َ
ـح َو َ
الكـ ي ِ
ـك َون َِافـ ِ
الصا ِلـ ِ
ـ�ِ :إ َمــا أَ ْن يُ ْحـ ِـر َق ِث َيابَــكَ َ ،و ِإ َمــا أَ ْن ت َِجـ َـد
أَ ْن تَ ْب َتــا َع ِم ْنــهُ َ ،و ِإ َمــا أَ ْن ت َِجـ َـد ِم ْنــهُ ِر ً
يحــا طَ ِي َبـ ًـةَ ،ون َِافــخُ ِ
الكـ ي ِ
المــام النــووي ،رحمــه اللــه تعــاى ،معلقــاً عــى هــذا الحديــث ش
يحــا خَ ِبيث ً
الريــف”:
َــة)( ،)1قــال إ
ِر ً
ـ� وأَهْ ــل ا ْلخَ ــ� وا ْلمــروءة وم ـكَارم ْ أ
الَخْ ـ َـاق وا ْلــورع وا ْلع ْلــم و ْ أ
ن
ال َ َد ِب،
ِ َ ََ ِ َ ِ ِ َ
يْ ِ َ ُ ُ َ ِ َ َ ِ ِ
ِفيـ ِـه َف ِضي َلـ ُـة ُم َجا َل َسـ ِـة َ
الصا ِل ِحـ ي َ َ ِ
ش
ش
ـو
ـر َوأَهْ ـ ِـل ا ْل ِبـ َـد ِع َو َمـ ْ
ـي َعـ ْ
ـ� ُف ْجـ ُـر ُه َوبَطَا َل ُتــهُ َ ،ون َْحـ ُ
ـن يَغْ َتـ ُ
ـاب ال َنـ َ
ـاس أَ ْو يَكْ ـ ُ ُ
َوال َن ْهـ ُ
ـن ُم َجا َل َسـ ِـة أَهْ ـ ِـل الـ َ ِ
َذلــكَ مـ أ
()2
ـن
اع ا ْل َم ْذ ُم َ
ـ� ِمـ ْ
ِ ِ َ
ـن ْالَنْـ َ
ر ٍم َج ِميـ ٍـل خَ ـ ي ْ ٌ
ومـ ِـة “  ،وقــال ابــن عبــد الـ بـ� ،رحمــه اللــهَ “ :و ُر َب َ ْ
ـو ِ
ؤْذيَـ ٍـة”
ُمخَ ا َلطَـ ٍـة ُم ِ

()3

ـ� أ
ويظهــر أن ل تعــارض بـ ي ن
الحاديــث النبويــة ش
الريفــة المذكــورة ،فربمــا تكــون مجالســة
تغي�هــم ،والقادريــن عــى الصـ بـ� عليهــم ،وعــدم التأثــر بهــم؛ أفضــل
أهــل الســوء للقادريــن عــى ي
مــن النفــراد عنهــم ،أمــا العكــس إن كان ن ي� مجالســة أهــل الســوء أذى ل يســتطيع المــرء تحملــه،
أو يتأثــر فيهــم ن ي� أمــور الســوء ،فينشــغل عــن ذكــر اللــه ســبحانه ،أو يقــع ن ي� الغيبــة والنميمــة ،أو
 .1صحيح البخاري،كتاب الذبائح والصيد ،باب المسك.
ش
مح�
يح� بن شرف النووي.178 /16 :
الدين
ي
 2المنهاج رح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا ي ي
أ
ن
ن
ال� النمري.127/ 6 :
.3التمهيد لما ي� الموطأ من
المعا� والسانيد ،ب يأ� عمر يوسف بن عبد ب ّ
ي
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يكتســب أخاقـاً مذمومــة ،فيكــون ن ي� هــذه الحالــة النفـراد عنهــم أفضــل؛ لمــا ن ي� ذلــك مــن مفاســد،
ـ� والعلمــاء أ
أمــا بخصــوص مخالطــة الصالحـ ي ن
الخيــار ،فــا شــك أنهــا أفضــل مــن العـ ت ن
ـ�ال ،لمــا ينالــه
المــرء جـراء ذلــك مــن خـ يـ� وعلــم وأخــاق حميــدة ،وترويــح عن النفــس ،ومعرفــة للواقــع المحيــط به،
ن
ت
ـ� تحتــاج إى جماعــات ،وكذلــك مخالطــة النــاس بشــكل عــام ،ونفعهــم
ونيــل للثــواب ي� العبــادات الـ ي
والســتفادة منهــم مــع تحمــل أذاهــم ،أفضــل مــن العـ ت ن
ـ�ال عنهــم وخـران منافــع المخالطــة بهــم.
ـ�ال والختــاط ،تختلــف باختــاف أ
ن
و� النهايــة نقــول :إن المفاضلــة بـ ي ن
ـ� العـ ت ن
الشــخاص،
ي
أ
أ
أ
الســام ابــن تيميــة ،رحمــه اللــه ،بخصــوص
والوقــات ،والماكــن ،والحــوال ،وقــد قــال شــيخ إ
ـون َمأْ ُمــو ًرا ِبا ْل ُمخَ ا َلطَـ ِـة
ـون َو ِاج َبـ ًـة أَ ْو ُم ْسـ َت َح َب ًةَ ،والشَ ــخْ ُص ا ْل َو ِاحـ ُـد َقـ ْـد يَ ُكـ ُ
ذلــك “ :ا ْل ُمخَ ا َلطَـ َـة تَــا َر ًة تَ ُكـ ُ
َان ِفي َهــا
ـإن ك َ
تَــا َر ًةَ ،و ِب ِالن ِْفـ َـر ِاد تَــا َر ًة ،فـ ْ
ـي َمأْ ُمــو ٌر ِب َهــاَ ،و ِإ ْن ك َ
َان ِفي َهــا ت ََعـ ُ
ـ� َوال َت ْقـ َ
ـاو ٌن َعـ َـى ا ْلـ ِب ِ
ـوىَ ،ف ِهـ َ
ـات يَ ْن َفـ ِـر ُد ِب َهــا ِب َنف ِْسـ ِـه ِ ،ن ي�
ـاو ٌن َعـ َـى ْ ِإ
ت ََعـ ُ
ـي َع ْن َهــاَ ،و َل بُـ َـد ِل ْل َع ْبـ ِـد ِمـ ْ
ـن أَ ْو َقـ ٍ
ـي َم ْن ِهـ ٌ
الثْـ ِـم َوا ْل ُعـ ْـد َو ِانَ ،ف ِهـ َ
اسـ َب ِة نَف ِْسـ ِـهَ ،و ِإ ْصـ َـا ِح َق ْل ِبـ ِـهَ ،فاخْ ِت َيــا ُر ا ْل ُمخَ ا َلطَـ ِـة ُمطْ َل ًقــا خَ طَـأٌ،
ُد َعا ِئـ ِـه َو ِذ ْكـ ِـر ِهَ ،و َص َا ِتـ ِـه َوتَ َف ُكـ ِـر ِهَ ،و ُم َح َ
ـاص”(*) وكل شــخص طبيــب نفســه ن ي� ذلــك،
َواخْ ِت َيــا ُر ِالن ِْفـ َـر ِاد ُمطْ َل ًقــا خَ طَـأٌَ ،ف َهـ َـذا يَ ْح َتـ ُ
ـاج َإى نَظَـ ٍـر خَ ـ ٍ
1

والصــواب أنــه ل يمكــن الســتغناء بأحدهمــا عــن آ
الخــر ،فلــكل منهمــا منفعــة تعــود بالخـ يـ� عــى
المجتمــع والفــرد.
ين
أجمع� .
وصى الله عى محمد ،وعى آله ،وصحبه

* مجموع الفتاوى،لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحر ن يا�.425 /10 :
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دور التلفاز
ي حياة اأطفال
أ.يوسف عدوي
باحث وكاتب ومحار جامعي

ش
النــ�
الحمــد للــه الــذي أعطــى ّكل ي
ىء خلقــه ثــم هــدى ،والصــاة والســام عــى ب ي
المصطفــى ،محمــد بــن عبــد اللــه ،معلــم ش
البريــة الخـ يـ� والصــاح ،وعــى آلــه وأصحابــه ،ومــن
اســ� بســنته إى يــوم الديــن ،وبعــد؛
ت نّ
امقدمة:
المــم هــذه أ
تتجــه أ
اليــام نحــو الســتثمار بالطفولــة ،ألهميتهــا بمــا تمثلــه هــذه المرحلــة
العــداد والتخطيــط للمســتقبل ،فجعلــت أهــم أهدافهــا تنميــة العمليــات العقليــة المعرفيــة،
مــن إ
أ
ن
ـا� عـ شـرة ســنة .تف�تقــي المجتمعــات
وقــدرات التفكـ يـ� إ
البداعــي لــدى الطفــال مــن ســن ســنة إى ثمـ ي
مــن النواحــي جميعهــا؛ القتصاديــة ،والجتماعيــة ،والسياســية ،والفكريــة.
ن أ
ن
ت
ش
العــام ،خاصة
و� بنــاء شــخصياتهم وصقلها إ
ـ� تؤثــر ي� الطفــال ،ي
إن مــن أكــ� العوامــل الـ ي
التلفــاز الــذي يعـ ّـد مصــدراً مــن مصــادر الطفــل المهمــة ن ي� تنشــئته تربوي ـاً ،واجتماعي ـاً ،وســلوكياً،
ن
ن
ـى ســاعات طويلــة يومي ـاً أمــام التلفــاز
وعاقــة الطفــل مــع التلفــاز تبــدأ ي� ســن مبكــرة ،حيــث يقـ ي
ين
ين
ومثقفــ� أن ل نــدع
وتربويــ�،
دون توجيــه ،أو شإراف .لهــذا مطلــوب منــا كأوليــاء أمــور ،وكبــار،
أ
وغ�هــا ،فعلينــا مراقبتهــم وتوجيههــم ن ي�
الطفــال فريســة إ
العــام الحديــث ،مــن تلفــاز ،وحاســوب ي
التعامــل ،مــع هــذه أ
الجهــزة ،ومــا تقدمــه ،بمــا يحفــظ شــخصياتهم وأخاقهــم ،ونموهــم الفكــري،
والعلمــي الصحيــح .وســأتناول ن� مقــاى هــذا التلفــاز ودوره ن� حيــاة أ
الطفــال ،وتأثـ يـ�ه فيهــم .
ي
ي
ي
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أطفالنا أكبادنا:
أ
الطفــال أمانــة ن ي� أعناقنــا ،فمــن حقهــم علينــا أن نرعاهــم الرعايــة التامــة ،بالحنــو والرحمــة،
ن
ن
ش
و�
ىء ،ي
اقتــدا ًء برســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وأن نوجههــم الوجهــة الســليمة ي� كل ي
ين
العابثــ� ،وكيــد المعتديــن،
الســام وجــدت الطفولــة أمنهــا وســلمها ،وصونهــا مــن عبــث
ظــل إ
ـ�  .أ
وعــدوان الجاهلـ ي ن
فالطفــال ودائــع عنــد أهلهــم ،فأوصانــا اللــه ســبحانه وتعــاى بهــم ،وأن نقــوم
بمصالحهــم الدينيــة والدنيويــة ،بتعليمهــم ،وتأديبهــم ،ودرء المفاســد عنهــم ،وأمرهــم بطاعــة الله،
ومازمــة التقــوى عــى الدوام،وأمرنــا تب�بيتهــم بمــا ينجيهــم ويأخدهــم إى حســن المصـ يـ� ،فقــال
ـاس َوا ْل ِح َجــا َر ُة َع َل ْي َهــا َم َا ِئ َكـ ٌـة
ســبحانه{ :يَاأَيُ َهــا ا َل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا ُقــوا أَنْف َُسـك ُْم َوأَهْ ِلي ُكـ ْـم نَــا ًرا َو ُقو ُدهَ ــا ال َنـ ُ
ِغـ َـا ٌ
ون} (التحريــم. )6:
ؤْمـ ُـر َ
ـون ال َلــهَ َمــا أَ َم َرهُ ـ ْـم َويَف َْع ُلـ َ
ظ ِشـ َـدا ٌد َل يَ ْع ُصـ َ
ـون َمــا يُ َ
إعام الطفل نظرة إيجابية:
قيــل مــن ملــك العــام ملــك ّكل شىء ،حـ تـ� الشّ ــارع والبيــت وغرفــة النــوم ،وحـ تـ� أ
الحام،
إ
ي
الطفــال يعانــون مــن القلــق الــذي تســببه أفــام الرعــب؟ هنــاك تأثــ� شــديد آ
أليــس بعــض أ
لالــة
ي
ّ
أن الطفــل عالــم قابــل للتشــكيل بحســب الرغبــات
العاميــة لهــذا ،فالـ شـركات تعمــل عــى أســاس ّ
إ
التلفازيــة ،أ
والهــداف المقصــودة ،وأنــه رهــان كبـ يـ� عــى المســتقبل والحـ ن
ـار ،فبامتاكــه والســيطرة
عــى وعيــه ،والتحكــم ن ي� ميولــه يمكــن امتــاك المســتقبل والســيطرة عليــه ،فالطفــل هــو الغــد
ـ� الـ تـ� نقدمهــا لهــذا الطفــل ن� الحـ ن
القــادم ،ومــا يرســم هــذا الغــد هــو نوعيــة ت
ال�بيــة والتلقـ ي ن
ـار،
ي
ي
إى درجــة أن بعــض الشــعوب عندمــا تريــد أن تقــدم شــيئاً ،أو برنامجـاً تلفازيـاً ،تتســاءل مــاذا يمكــن
ـيأ� بعــد مــرور خمســة أجيــال مــن آ
ن
ت
الن؟ فــكان حديــث النــاس
أن يكــون تأثـ يـ�ه ي� الجيــل الــذي سـ ي
والكثـ يـ� مــن ت
ـ� والمتخصصـ ي ن
ال�بويـ ي ن
ـ� قــد ركــز عــى النواحــي الســلبية ل إاعــام ن ي� حيــاة الطفــل .لهــذا
ت
ـ� يمكــن أن تقلــل مــن الســلبيات ،وتعمــل عــى
ـن�ز إ
سـ ب
اليجابيــات ،والســلبيات ،والرؤيــة التوفيقيــة الـ ي
اليجابيــات وتقويتهــا.
دعــم إ
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إيجابيات التلفاز نحو اأطفال:
يحقق التلفاز جوانب إيجابية كث�ة ومتنوعة لدى أ
الطفالَ ،
ولعل أهمها :
ي
 - 1تنميــة الحــس الجمــاى لــدى أ
الطفــال ،فيعطــى الطفــل إحساس ـاً باللــون ،والشــكل ،والحركــة،
ي
ـو� الجميــل .ول شــك ن� أن الحاجــة إى الجمــال تعتــ� مــن الحاجــات أ
ت
الساســية للطفــل
إ
ب
واليقــاع الصـ ي
ي
ت
ـ� ينبغــي الحــرص عليهــا .
الـ ي
 - 2تنميــة الخيــال بأنواعــه القصــى والدرامــي ،والخيــال حاجــة أساســية مــن حاجــات أ
الطفــال
ي
يفعــل عمليــات التفكـ يـ� العليــا
بـ شـرط أل ّ يكــون ســلبياً ،ل يحمــل قيمــة ،ول يغــرس فضيلــة .وهــذا ّ
لــدى أ
الطفــال ،كالســتدلل ،والمقارنــة ،والســتنتاج ،والتحليــل ،ت
وال�كيــب.
 - 3تعزيــز الشــعور الديـ نـ� وتنميــة المشــاعر ،وتع ّلــم نســيج الحيــاة الجتماعيــة ،والعاقــات بـ ي ن
ـ�
ي
النــاس.
ن
الوط� من خال حث الطفل عى حب الوطن ،والتضحية ن ي� سبيله.
 - 4تنمية الشعور
ي
 - 5تنمية ش
التعب� ،وفهم العربية الفصحى.
مما يمنحه قدرة عى
ي
ال�وة اللفظية للطفلّ ،
 - 6تقديم المعلومات المختلفة للطفل ،مما يزيد من اطاعه ،ويوسع من معارفه.
ن
ال�امــج
الطفــل اليــوم يتعلــم مــن أفــام الكرتــون أكـ شـ� ممــا يتعلمــه ي� المــدارس ،خاصــة ب
ت
ت
خصصــت لتقديــم المعلومــات بطريقــة ممتعــة ّ
ـ� تعرضهــا الفضائيــات ،ومحطــات
ـ� ّ
الـ ي
وجذابــة ،والـ ي
الندلــس ،ومحمــد خاتــم أ
التلفــزة العربيــة مــن مثــل :محمــد الفاتــح ،وصــاح الديــن ،وفتــح أ
النبيــاء.
وأفــام الرســوم المتحركــة الهادفــة ،مثــل ( عدنــان ولينــا ،وزينــة ونحــول ،وســاندي بــل ،وبيــل
ال�بويــة عنــد أ
وغ�هــا) لهــا دور مهــم ن� غــرس القيــم ت
الطفــال ،فهي تقــدم أمثلــة واقعية
وسبســتيان ،ي
ي
تطبيقيــة للصــدق ،والتســامح ،والتعــاون ،والوفــاء ،وحــب العمــل وإتقانــه ،ومســاعدة المحتاجـ ي ن
ـ�،
ـ� أ
وتقديــم العــون للفق ـراء ،وحــب الوالديــن ،واحـ تـ�ام الكبــار والمعلمـ ي ن
والجــداد.
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سلبيات التلفاز عى الطفل:
أثبتــت الدراســات أن برامــج أ
الطفــال تظهــر مشــاهد عنــف أكـ شـ� بـــ ( )60 - 50مــرة مــن برامــج

أ
ت
ـهد عنــف ن ي� الســاعة.
ـ� تتضمــن أكـ شـ� مــن ( )80مشـ َ
الكبــار ،ول يخلــو المــر مــن أفــام الكرتــون الـ ي

()1

إن مخاطــر مشــاهد العنــف اللفظــي والجســدي ،ومــا تســببه مــن تجريــد المشــاعر وإيجــاد
منــاخ مــىء بالمخــاوف ،فينقــل أ
الطفــال والمراهقــون عــادة إثارتهــم وعنفهــم إى مدارســهم ،فنجــد
ي
ن
المعلمـ ي ن
الصابــات فيمــا
ـ� والمرشــدين ي� مدارســنا يشــكون مــن شــدة العنــف لــدى الطــاب ،وكـ شـ�ة إ
بينهــم بســبب العتــداء عــى بعضهــم بعضـاً ،وأحيانـاً يمكــن أن يرغــب أ
الطفــال ن ي� تنفيــذ ،أو تقليــد
وغ�هــا،
مــا شــاهدوه مــن جرائــم ،أو أحــكام تنفــذ عــى شاشــة التلفــاز ،خاصــة القتــل إ
والعــدام ي
ين
طفلــ� ن ي� ســوريا قامــا بتقليــد عمليــة إعــدام ( نصــار بــن
وعــى ســبيل المثــال ل الحــ� ،وفــاة
عــر�) كمــا جــاء ن� المسلســل الدرامــي الســوري " الخــواى" . )2( .ش
وكــ�ة مشــاهدة الطفــل للعنــف،
بي
ي
ي
ـاى ،والامبــالة تجــاه مــا يشــاهد مــن مناظــر عنــف،
ومناظــر القتــل ،والدمــار تشــعره بالتبلــد النفعـ ي
أ
ت
ـ� أصبحــت ل تثـ يـ� شــفقته وإنســانيته ،والحتمــال الخطــر مــن ذلــك أن الطفــل يصبــح مســتقبا ً
الـ ي
ـ� الذيــن يتعرضــون لعــدوان مــا ،بســبب تك ـرار المشــاهد ش
غـ يـ� مكـ تـ�ث بالضحايــا الحقيقيـ ي ن
وك�تهــا
أ
ن
ـر� ،ومــا نشــاهده عــى معظــم محطــات التلفــزة مــن
خاصــة مــا يحــدث هــذه اليــام ،ي� وطننــا العـ ب ي
ن
ت
ـ� تــؤ ّدي إى
قتــل ،وتعذيــب ،وتدمـ يـ� ي� كثـ يـ� مــن البــاد العربيــة ،وكذلــك تنميــة مشــاعر إ
الحبــاط الـ ي
ن
ـدوا� الرهيــب.
الســلوك العـ ي
ن
ـطي� ،نقــل أخــاق حيــاة
كذلــك مــن ســلبيات التلفــاز ومخاطــره عــى الطفــل العـ ب ي
ـر� والفلسـ ي
البيئــات أ
الخــرى وأنماطهــا إى مجتمعنــا ،مــن قيــم جديــدة ،وتقاليــد غريبــة تــؤدي إى التصــادم
 .1التلفاز وتأث�اته عى سلوك أ
الطفال http://bawaba.khayma.com .
ي
 .2ال�امج التلفزيونية عى تشكيل الوعي لدى أ
الطفال .http://www.academia.edu .
ب
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بـ ي ن
ـ� القديــم والحديــث ،وتغـ يـ� ،أو تشــوه القيــم والمفاهيــم والمبــادئ ن ي� عقــول أطفالنــا ،وصناعــة
قــدوات غـ يـ� مــا نطمــح إليــه ن ي� تربيــة أبنائنــا عــى العلــم ،وأهــل المعرفــة ،ومــن هــذه القــدوات غـ يـ�
ت
ـ� تقدمهــا التلفــزة  :نجــوم الفــن ،والغنــاء ،والرقــص ،والرياضــة بأشــكالها المختلفة من
المحمــودة الـ ي
وغ�هــا .ومــن الســلبيات الخطـ يـ�ة أيضـاً ،تصويــر العاقــة بـ ي ن
ـ� الرجــل والمـرأة
كــرة قــدم ،ومصارعــة ي
أ
أ
ال�امــج التلفازيــة خاصــة
عــى خــاف قيمنــا إ
الســامية والعربيــة الصيلــة ،وكثـ يـ� مــن الحيــان تثـ يـ� ب
المسلســات المعربــة ت
والم�جمــة ن ي� النفــس الغرائــز البهيميــة ن ي� وقــت مبكــر ،بمــا تحويــه عى مشــاهد
ّ
وإيحــاءات جنســية ،وترويــج إعانــات تع ّلــم ثقافــة الجشــع ،والســتهاك غـ يـ� الصحيــح مــن الصغــر.
و� إحصــاء عــن أ
الفــام الـ تـ� تعــرض عــى أ
ن
الطفــال عالميـاً ،وجــد أن  % 29.6منهــا يتنــاول
ي
ي
ش
ش
مبــارة و  % 27.4منهــا يعالــج الجريمــة ،والعنــف،
غــ�
موضوعــات جنســية بطريقــة
مبــارة ،أو ي
ن
ـهوا� الع�ي المكشــوف (*).
والمعــارك ،والقتــال الضــاري ،و % 15منهــا يدور حــول الحب بمعناه الشـ ي
1

الخــرى مــا يتعلــق بـ أ
ومــن الســلبيات أ
ـال نرار ت
ال�بويــة ،مثــل ،الســهر إى وقــت متأخــر مــن الليــل،
الــدراى ،وتراجــع ن ي� أداء
ممــا يــؤدي إى ضعــف ن ي� التحصيــل
وإهمــال الوقــت وتجاهــل أهميتــهّ ،
ي
أن
ت
الــ� تنتــج عــن الجلــوس الطويــل أمــام التلفــاز
الواجبــات المدرســية ،وكذلــك الرار الصحيــة ي
كالكســل ،والخمــول ،والتأثــ� ن� النظــر أ
والعصــاب ،وعاقــة ذلــك بالــ�ع والســلبية ،والســمنة ،أو
ي ي
البدانــة بســبب عــدم النـ�اف إى الرياضــة لعــدم وجود ثقافــة الرياضــة ،أو وقت لذلك ،واســتحواذ
التلفــاز عــى كل الوقــت ،وهــذا ممــا يؤثــر ن ي� شــخصيات أطفالنــا ،وصقلهــا بطريقــة مخالفــة ومغايــرة
لتاريخنــا ،وثقافتنــا ،وأخاقنــا ،وقيمنــا النابعــة مــن عروبتنــا وديننــا الحنيــف.
والعام ،مرجع سابق،ص4
* مخت� لدراسة بعنوان  :الطفل إ
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مظاهر التأثر السلبي للتلفاز ي اأطفال:
مــن خــال احتكاكنــا وتعاملنــا تك�بويـ ي ن
ـ� بطلبتنــا ،ناحــظ ن ي� ســلوكهم وت�فاتهــم الكثـ يـ� مــن
أ
المــور الغريبــة :كرفــع الصــوت مــن دون مـ بـ�ر ،والتلفــظ بألفــاظ بذيئــة ،والقيــام بحــركات جســدية
غريبــة ،والتشــتت ،وعــدم ت
ال�كـ ي ن
ـ� ،والنعــاس ،والنــوم داخــل الغــرف الدراســية ،واللجــوء إى العنــف
ن
اليــذاء ،والـ نـ�ب المـ بـ�ح ،واســتخدام أدوات حــادة أحيانـاً،
ي� حســم الخافــات فيمــا بينهــم لدرجــة إ
ويبــدو أن هــذا ناتــج عــن مشــاهدتهم ألفــام العنــف ،والمصارعــة أ
المريكيــة الحـ ّـرة .وكذلــك صــدور
ت
ين
أفــكار مض ّللــة
إعاميــ�
الــ� تبثهــا الفضائيــات مــن خــال
ّ
ومشــوهة عــن ديننــا ،ســببها الســموم ي
ـتر ي ن
يتوجهــون إى العامــة والجماهـ يـ� بأفــكار بلغــت ن� الغرابــة الحـ ّـد الذي فاق افـ تـ�اء غاة المسـ ش
ق�(*) .
ي
أ
الحبــاط ،والنهزاميــة والخــوف مــن الفشــل ،وهــذا يبــدو بســبب
وناحــظ عــى الطفــال إ
1

مشــاهدة بعــض أفــام الكرتــون ،مثــل " الذئــب وردرنــر" أو مــا كنــا نســميه صغــاراً " بيــب بيــب" كذلك
المــور أن أ
الخريــن ،لدرجــة مــا يــ�ح بــه بعــض أوليــاء أ
العتمــاد شــبه الــكى عــى آ
الطفــال خاصــة
ي
الذكــور حـ تـ� ن ي� ســن متأخــرة مــن الطفولــة ،يطلبــون مــن أمهاتهــم ،أو أخواتهــم أن يحـ نـ�ن لهــم
شربــة المــاء ،وهــم أقــرب إى المــاء منهــن ،أو العمــل عــى تغطيتهــم عندمــا يخلــدون إى الف ـراش
الشــياء عــى آ
للنــوم .ومــن المظاهــر أيض ـاً إلقــاء أ
الخريــن ،والســهر الكثـ يـ� ،والرقــة ،والخطــف
الذهــ� ،وتراجــع ن� ذكاء أ
ن
أحيانــاً ،والخمــول
الطفــال ،كذلــك الخــوف والقلــق ،والضطرابــات
ي
ي
النفســية والعصبيــة ،بســبب أفــام الرعــب ،وغــزو الفضــاء ،وأفــام الجــن والشـ ي ن
ـياط� والخيــال،
وضعــف عاقــات أ
الطفــال بأرهــم .والتأخــر الــدراى الواضــح والبـ ي ّ ن
ـ� ،والكــذب والخــداع والمراوغــة
ي
مــن تعلمهــم ،وتأثرهــم مــن بعــض أ
الفــام الـ تـ� تصــور هــذه أ
المــور عــى أنهــا خفــة ،ومهــارة،
ي
ـ�ع الحيــاء نزعـاً مــن قلــوب أطفالنــا ،آ
والداب ت
وفهلــوة ،ومعهــا يـ ن ن
ال�بويــة الســامية ن ي� حياتهــم ،وعــدم
* نظرات ن� شبهات الفضائيات ،ص ،1577مجلة أ
الزهر ،ج ،8السنة  ،88حزيران (2015م) .
ي
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رغبتهــم ن� القبــال عــى قـراءة الكتــب الثقافيــة أ
والكاديميــة ،ويتجهــون نحــو القيــام ببعــض الحــركات
ي إ
ـا� ن� مراقبــة أ
ن
الطفــال ،ووقايتهــم مــن
الجنســية والشــذوذية؛ بســبب عــدم قيــام الوالديــن بجهــد إضـ ي ي
النظــر إى جهــاز التلفــاز ،حيــث إن بعــض القنــوات تعــرض أفامـاً غــ� محتشــمة ،ومخلــة بـ آ
ـالداب(.)1
ي
وهنــاك قنــوات تلفازيــة فضائيــة تضــع الســم ن ي� الدســم ،بإعطائنــا وتزويدنــا بمعلومــات جيــدة مــن
خــال مسلســات ،أو أفــام ،أو صــور متحركــة هابطــة ل أخاقيــة .وناحــظ أن محطــات كـ بـ�ى وعالمية
العاميــة ليتأثــر فيهــا المتلقــي بعــد فـ تـ�ة
تقلــب الحقائــق بطــرق خفيــة ،وعــن طريــق تكـرار الرســائل إ
العــام بمحطاتــه الكـ بـ�ى القــادر عــى قلــب الحقائــق تمامـاً ن ي�
مــن الزمــن ( ،)2ومــن غـ يـ� المعقــول أن إ
حياتنــا السياســية ،والجتماعيــة ،والفكريــة العالميــة ليــس بقــادر عــى غســل أدمغــة أطفالنــا الصغــار
ـى الخـ بـ�ة ،وتشــكيلها وفــق مصالحــه وسياســاته .
قليـ ي
الســبيل إى الحــد مــن التأثــر الســلبي للتلفــاز ي اأطفــال
وتدعيــم اإيجابيــات:
التلفــاز مثــل سـ ي ن
ـك� حــاد تمكــن الســتفادة النافعــة منــه ،ويمكــن أن يســاء اســتخدامه فيكــون
ن
ت
ـيأ� بالنفــع
مــ�اً .فــإذا أدار التلفــاز جماعــات مؤمنــة ،وإصاحيــة ،ومنتميــة ،ومهنيــة ،ومتعلمــة ،سـ ي
الطفــال ن� المعرفــة ،والدراك ،أ
الكبــ� عــى أ
والخــاق ،والمتعــة واللهــو المفيــد ،عــى قاعــدة أن
إ
ي
ي
التلفــاز يؤثــر جــداً ن� تشــكيل الوعــي لــدى الصغــار والكبــار .ويمكــن اتبــاع النصائــح والرشــادات آ
التيــة
إ
ي
لجعــل التلفــاز يعــم بالفائــدة المرجــوة؛ ليســاهم ن� بنــاء أ
الجيــال والوطــن :
ي
 رفــد التلفــاز بب�امــج تعليميــة توفــر التعليــم المقصــود للمتعلمـ ي نـ� ،وتكــون غنيــة بالخـ بـ�ات
لتغــ� أفــكار أ
ن
والمعــارف المتنوعــة؛
الطفــال ،وعملياتهــم الذهنيــة؛ ممــا يوفــر فرصــة التعلــم
ي
المتــكا� لجميــع أ
نأ
الطفــال (. )3
الجمعــي
.1تربية الطفل من القرآن والسنة ،د .أحمد جمعة ،ص. 131
العام1994( ،م) ،محمد الحفيف ،ص. 30
 .2كيف تؤثر وسائل إ
البداعي عند أطفال ما قبل المدرسة ،سعيد عياد ،ص. 46 - 45
 .3دور التلفزيون ن ي� تنمية قدرات
التفك� إ
ي
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 عــدم وضــع جهــاز التلفــاز ن� غرفــة نــوم أالطفــال ،وعــدم تركهــم يشــاهدون برامجــه
ي

خــال تنــاول الوجبــات الغذائيــة ،أو خــال أداء الواجبــات المدرســية.
أ
ن
ال�امــج المفيــدة ،ومحاورتهــم فيمــا
 عــى الكبــار أن يكونــوا قــدوة لطفالهــم ،ي� مشــاهدة بت
يشــاهدونه ،ت
وال�كـ ي ن
الســامي.
ـ� تربــط الطفــل ببيئتــه المحليــة والعربيــة وتراثــه إ
ـ� عــى ب
ال�امــج الـ ي
 الموازنة ن� مشاهدة ال�امج أوالفام التعليمية والوثائقية ،وبرامج التسلية ت
وال�فيه.
ب
ي
أ
ـن ن ي� أثنــاء انشــغالهن
ـن؛ إللهــاء أطفالهـ ّ
 الحــذر مــن اعتمــاد المهــات عــى التلفــاز كبديــل لهـ ّن� أعمالهــن ن ن
الم�ليــة.
ي
ت
ـ� تقــدم عـ بـ� التلفــاز ،بحيــث
 أن يقــوم مستشــارون وتربويــون بإعــداد بال�امــج المحليــة الـ ي
تتناســب مــع المراحــل العمريــة المختلفــة ،وثقافتنــا ،وديننــا ،وبيئتنــا ،وحاجاتنــا(.)1
أ
ت
الــ� تــدور ن ي� أذهانهــم حــول مــا يشــاهدونه ،وتصحيــح
 إالجابــة عــن أســئلة الطفــال ي
معتقداتهــم الخاطئــة ،وتعويــد الطفــل عــى التفريــق فيمــا يشــاهده بـ ي ن
ـ� الواقــع والخيــال ،وإرشــاده
ش
ىء يشــاهده ن ي� التلفــاز.
بــأن ل يقلــد كل ي
 إشــغال أطفالنــا بجوانــب مهمــة أخــرى ،كالرياضــة مــن جــري ،وكــرة قــدم ،وســباحةال�كيبيــة اليدويــة ،أ
وغ�هــا ،واســتخدام أ
اللعــاب ت
واللعــاب الذهنيــة ،وتشــجيعهم عــى ممارســة
ي
أ
ت
المشــ�كة.
اللعــاب
 منــح أطفالنــا أوقات ـاً كافيــة لــرد القصــص لهــم مــن تاريخنــا المجيــد ،وبعــض القصــصالمعــارة ذات القيــم ت
ال�بويــة ،وأن نخــرج معهــم للفســحة ،ونســاهم معهــم ن ي� تخطيــط أوقاتهــم.
والحــام الجماعيــة ن� برامــج أ
 إظهــار روح التعــاون ،أالطفــال بجانــب وجــود أحــام فرديــة ،وأهــداف
ي
أ
()2
ـي ،والمدينــة ،أو القريــة ،أو المخيــم وهكذا
جماعيــة ،مثــل أهــداف تتعلــق بالوطــن ،والرة ،والحـ ّ
العام والطفل http://www.islamicfinder.org/articles .
 .1وسائل إ
ن
ديز� نموذج لعكس بعض مظاهر العولمة2015( ،م) ،يب�وت اللحام ،بحث يغ� منشور ،جامعة بيت لحم ،ص. 48
 .2أفام ي
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خامة:
فئــة أ
الطفــال فئــة ل يتــم اســتبعادها مــن حســابات الــدول المســيطرة والقويــة ،فهــم
يحاولــون مبكــراً إنشــاء أجيــال تتوافــق مــع مصالحهــم ،وأهدافهــم ،بــزرع أفكارهــم ن ي� أذهــان
الطفــال مــن خــال برامــج أ
أ
الطفــال عـ بـ� طــرق غـ يـ� مبـ ش
ـارة وملتويــة ،وعندمــا نمعــن النظــر ن ي� برامــج
أ
ت
ـ� تعكــس العولمــة وثقافتهــا عــى
الطفــال ،ونقــوم بتحليلهــا ســيتم اكتشــاف العديــد مــن الخفايــا الـ ي
أطفالنــا ،وأوليــاء أ
المــور ل ينتبهــون لذلــك ،ويعتقــد الطفــل أن مــا يقــدم عــى التلفــاز هــو ســلوك
وغ�هــا.
عــادي يومــي ،فيمارســه كمــا يشــاهده مــن عنــف ،وألفــاظ ،وحــركات ي
أ
أ
ن
ش
ـز�
ّ
إن كثـ يـ�اً مــن برامــج الطفــال الغربيــة ،خاصــة المقدمــة لاطفــال مــن ركــة والــت ديـ ي
أ
العاميــة ت
وال�فيهيــة ن ي� العالــم ،تعمــل عــى إلغــاء القوميــات ،والهويــات
المريكيــة أكـ بـ� الـ شـركات إ
المحليــة ،وتحمــل ن ي� باطنهــا رســائل مبطنــة خفيــة ،تخــدم الغــرب والســتعمار ،عــن طريــق عرضهــا
العــام تقــوم عــى فكــرة ،أو رســالة يـراد شنرهــا بوســيلة مناســبة ،ومتابعــة
بطــرق ملتويــة(*) فنظريــة إ
1

المســتقبل للرســالة ،وقيــاس مــدى مــا يظهــر مــن ســلوك المســتجيب متفقــاً مــع
مــدى اســتجابة
ِ
الرســالة ،وهــو مــا يعـ بـ� عنــه بــرد الفعــل ،والمراجعــة ،والتدقيــق ،والتغيـ يـ� ،والمعالجــة حســب رد
الفعــل إذا لــم يتفــق مــع مضمــون الرســالة ،وهــذا مــا يفعلــه أعــداء أ
المــة باســتمرار مــن خــال
أســاليب ووســائل متعــددة ،وخاصــة التلفــاز؛ لتدمـ يـ� أطفالنــا وشــبابنا ،وجعلنــا ن
متح�يــن بطرقهــم،
ولتحقيــق مصالحهــم  .فعلينــا أن نعــي مــا يــدور حولنــا مــن مخططــات وندركــه  ،وكفانــا مــا يحصــل
البريــة والعالــم ،ول نــدع آ
الســامي القويــم ،ونــور ش
الخرين يرســمون
لنــا نتيجــة بعدنــا عــن منهجنــا إ
ويخططــون لنــا حياتنــا ،ويضعــون لنــا دين ـاً جديــداً وفــق خططهــم ومصالحهــم.
خ� أطفالنا وأطفال ش
البرية جمعاء.
وأسال الله سبحانه أن يوفقنا لما فيه ي
ن
ديز� نموذج لعكس بعض مظاهر العولمة ،مرجع سابق ،ص.14
* أفام ي
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شدوا الرحال إى اأقى
محمد ذياب أبو صالح

الهيئة اإسامية العليا /بيت امقدس

شــدوا الرحــال إى أ
القــى يناشدكـــم

والســــام والديــن
يــا أمــة العــرب
إ

شــدوا الرحــال إى أ
القــى فــإن لــــه
ن
و�
ي

نبضــاً

بقلــ�
بي

ودفقــاً

ن ي�

ن
ش
اييــ�
ر ي

ومــعتـــقدي

ن
ضمــ�ي طــوال العمــر يشجينـــي
و�
ي
ي

ن
ن
عيــو� ضيــاء البــدر يؤنسنــــي
و�
ي
ي

ين
العــ� نــوراً عــاد يهدينـــي
فتبــ�

بالســام قــد حـــكمـــت
يــا أمــة الحــق إ

والحســان والليـــــن
بالعــدل والطهــر
إ

وقــد حباهــا إلــه العــرش ن ن
م�لـــــــة

بــ� أ
ين
النــام ي ن
ين
حــــــ�
وبــ� الخلــق مــن

َ
عــل ه يجمــــعكم
يــا أمــة الحــق

منــ� الكــون ي ن
ش أ
يــا
بــ� الــكاف والنــــون

أ
والفــاك قاطبــــــة

ين
طــ�
وبــارئ الخلــق مــن مــاء ومـــــن

هــل تعلمــون فحــال القــدس مزريـــــة

قــد ســامها الخســف مــن أبنــاء صهيـــون

قــد هودوهــا وهــذا الكــون ينظرهــــــا

بتلويــن

ن
عيــو�
ي

وذاريء الخلــق

وأنفــاى
ي

وغــ�وا
ي

84

كل

مــا

فيهــا
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مدنســة

ن
يشــقي�
قـــد أفســدوها فحــال القــدس
ي

داســوا عليــه بــا خــــــوف ول وجــل

ت
احــ�ام إى عــــهد ول ديـــــن
ول

نــور عــى الكـــــون قــد أضفــى أشــعته

ن
يهديــ�
نــور مــن ه ن ي� الظلمــــاء
ي

الـــــقدس نــور ونــور ه يغمرهــا

ين
تزيــ�
مــن فــوق سبــــع حباهــا طيــب

رهــ� إى أ
ين
القــى بــا وجــــــل
ن يإ�

ن
يثنيــ�
ل شــــيء عنــه بهــذا الكــون
ي

ســيمنعنا

مــن الوصــول فصــوت الحــق يدعونـــي

أمتنــا

بهمتنــا بالـــــعزم والديــن

داســوا

فــا
لبيــك

ثراهــا

جــدار
قبلتنــا

بأقـــــدام

طــوق

ول
يــا

فخــر

عدنــا

النــار ن ي� القلــب قــد شــبت حرائقـــــها

بــ� الضلــوع عــى أ
ن
ين
فتكويــ�
القصــــى
ي

ل البعــد يجــدي ول الجــدران تمنعــــنا

ل الظلــم

بــاق ول أ
ن
تنســي�
اليــام
ٍ
ي

نإ� أحــن إى أ
القــى فــوا كبــــــدي
ُ
ي

يفــ� ول أ
ن
الهــوال تشقينـــــي
ل الحــق

بالصــ� قــد طابــت عواقبــــــه
النــ�
ب

صــ� ًا جميــا ً عــى إجـــرام صهيــون
ب
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مة
عر ال ِكا َ
ْ ُ
أ .زهدي حنتوي
موظف إداري

مكتب نائب امفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

عــى

بإيمــاء
ٍ

قلــق
ٍ

ســام
ٌ

ــم خاطــري شــعراً
يجــوب
تجشّ َ
ُ
لحــن
ٌ

غريــب
ُ

مامحهــا

أ
ريــب
ال ُ

نــاي
صــوت
بعيــد
يحــاو ُر مــن
َ
ٍ
ٍ

يــر ّد ُد

رجعــهُ

ذو

لثــام
ٍ

تحــ�
يّ َ

مــن
ْ

حكَمــاً

تــوارت
ْ

بمــا

فعلــت
ْ

أل

ن
ي
القــوا�َ

إن
َ

ُ
يقــول

لســانها

الــدروب
لســالكها
ُ

ن
ســيمى
ي

ويَ ْذكُــر ُه

غــزا ذا
بــداء
العــ� «كورونــا»
ٍ
ِ

وليــس
َ

كمثلــه
ِ

ويلتقيــه
ِ

ــد
ويو َق ُ

مــن

أمــر
ٍ

ــم
تكم َ
َ

خلفــهُ

زمــن
زمــن إى
ومــن
ْ
ٍ
ٍ

يحــار
ُ
ن
و�
ي

مــن

عــ�
ْ ِ

يــرا ُه

ــة
الك َم َام ِ
ِ

ّكل

المشــيب
ُ

بماضيــه
ِ
دا ٌء

مريــب
ُ

اوتــه
نر ِ

اللهيــب
ُ

أمــر
ٌ

عجيــب
ُ

ــم
وغ ْي ٌ

ُ
الغــروب
يســتظل بهــا
وشــمس
ُ
ٌ

أقنعــة المرايــا
خلــف
تــرى مــن
ِ
ِ

المغيــب
الشــمس يحظــر ُه
شــعا َع
ِ
ُ

بعيــد
يهمــس مــن
الصمــت
وصــوت
ٍ
ِ
ُ

يصيــب
يحــد ُث مــن
لغــة
بــا
ّ
ٍ
ُ

ضبــاب
ٌ

َ
فــوق

عتمتــه
ِ
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مة
ْ ِ
عر ال ِكا َ

وجــوب
البيــوت لكــم
إن
أل
َ
َ
ُ

مئذنــة ينــادي
صــوت
وتســمع
ُ
َ
ٍ
أ
رض تهــوي
كأن
حــذر
عــى
ال َ
َ
ٍ

وليــس
َ

ت
لخطــو�
ي

ت
وذا�
ي

وكانــت
ْ

ت
وقفــ�
ي

وقفــت
ُ

ً
مســافة

يصــو ُر
ِ

َ
حــال

ن
بيــ�
ي
إغــاق
ٍ

ومــا

ومنــع
ٍ

آلــت
ْ

لبســت ِك َ ت
ــ�
نفــ�
ــت
ُ
فوق ْي ُ
َ
ي
مام ي

رأيــت
ُ

ت
وقلــت غــداً
ســيأ�
فجــر
بعــد
َ
ُ
ي
ٍ

زهــر
ويُ ُ

ن ي�

عــد
بُ ٍ

ن
تجــا�

عــن

ويجتمــع
ُ

أ
ال ُ
حبــة

يصافــح بعضنــا بعضــاً
بشــوق
ُ
ٍ
لج َ
ــة
ونطمــر ّ
ُ

وس) طمــراً
ي
(الفــ� ِ
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طيفــاً

يجــوب
ُ

بفعلتهــا

بأنهــا

بعــد
َ

فيهــا

دبيــب
ُ

حقّــاً

الــر�
ب

ور ٌد

الخطــوب
ُ
طبيــب
ُ
طيــوب
ُ

لقائهــم
ُ

القريــب
ُ

ُ
وكل

تباعــد
ٍ

ع ّنــا

يــذوب
ُ

َ
يحــل

مكانهــا

ــق
أ ُف ٌ

رحيــب
ُ
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مرب اأمثال
أ.هالة عقل

رئيس قسم امطبوعات

نور الله

أ
ـاح ِ ن ي�
ـاح ا ْل ِم ْص َبـ ُ
ـور ِه ك َِمشْ ـك ٍَاة ِفي َهــا ِم ْص َبـ ٌ
السـ َـم َاو ِ
قــال تعــاى{ :ال َلــهُ نُــو ُر َ
ات َو ْال َ ْر ِض َم َثـ ُـل نُـ ِ
ش
ر ِق َيـ ٍـة َو َل غ َْر ِب َيـ ٍـة يَـكَا ُد َزيْ ُت َهــا
ـن شَ ـ َ
اجـ ٍـة ال ُز َج َ
ز َُج َ
ـب ُد ِر ٌي يُو َقـ ُـد ِمـ ْ
اجـ ُـة َكأَنَ َهــا ك َْو َكـ ٌ
ـج َر ٍة ُم َبا َر َكـ ٍـة َزيْ ُتونَـ ٍـة َل َ ْ
ـ�ب ال َلــهُ ْ أ
ن
ن
ال َ ْم َثـ َ
ـاس
ـور ِه َمـ ْ
ـى ُء َو َلـ ْ
ـال ِلل َنـ ِ
ـن يَشَ ــا ُء َويَـ ْ ِ ُ
ـور يَ ْهـ ِـدي ال َلــهُ ِل ُنـ ِ
ـو َلـ ْـم ت َْم َس ْســهُ نَــا ٌر نُــو ٌر َعـ َـى نُـ ٍ
يُـ ِ ي
ش
يم}(النــور)35 :
ى ٍء َع ِل ٌ
َوال َلــهُ ِبــك ُِل َ ي ْ
ن
تفســ�
رص اللــه عنهمــا ،أنــه قــال ن ي�
جــاء ن ي�
ي
ي
تفســ� البغــوي عــن ابــن عبــاس ،ي
أ
الَرض} :هــادي أهــل الســموات أ
والرض ،فهــم بنــوره
الس َ
ات َو ْ ْ ِ
ــم َاو ِ
قولــه تعاى{:ال َلــهُ نُــو ُر َ
إى الحــق يهتــدون وبهــداه مــن الضالــة ينجــون .وقــال مجاهــد :مدبــر أ
المــور ن ي� الســموات
والرض .وقــال أ� بــن كعــب والحســن وأبــو العاليــة :مزيــن الســموات أ
أ
والرض ،زيــن الســماء
بي
الرض أ
بالشــمس والقمــر والنجــوم ،وزيــن أ
ين
والمؤمنــ�  .ويقــال :بالنبــات
بالنبيــاء والعلمــاء
والشــجار .وقيــل :معنــاه أ
أ
النــوار كلهــا منــه ،كمــا يقــال :فــان رحمــة ،أي منــه الرحمــة.
وقولــه تعــاى{ :مثــل نــوره} أي مثــل نــور اللــه تعــاى ن ي� قلــب المؤمــن ،وهــو النــور الــذي
يهتــدي بــه ،كمــا قــال فهــو عــى نــور مــن ربــه ،وكان ابــن مســعود يقـرأ :مثــل نــوره ن ي� قلــب المؤمــن.
وقــال ســعيد بــن جبـ يـ� عــن ابــن عبــاس :مثــل نــوره الــذي أعطــى المؤمــن .أي :مثــل نــور قلــب المؤمن،
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أاد ج� ي� تا�

قــال الحســن وزيــد بــن أســلم :أراد بالنــور الق ـرآن .وقــال ســعيد بــن جبـ يـ� والضحــاك ،هــو محمــد
صــى اللــه عليــه وســلم.
وقيل :أراد بالنور الطاعة ،سمى طاعة الله نوراً ،وأضاف هذه أ
النوار إى نفسه تفضياً.
{كمشــكاة} ،قــال مجاهــد :هــي القنديــل فيهــا مصبــاح ،أي :راج وأصلــه مــن الضــوء ،ومنــه الصبــح،
ومعنــاه :كمصبــاح ن� مشــكاة{ ،ا ْلمصبـ ن
ن
ـ� القنديــل ،قــال الزجــاج :إنمــا ذكــر الزجاجة
ِ ْ َ ُ
ـاح ِ ي� ز َُج َ
ي
اجـ ٍـة} ،يعـ ي
أ
ن
ش
ـج َر ٍة ُم َبا َر َكـ ٍـة َزيْ ُتونَـ ٍـة} ،أي مــن زيــت
ـن شَ ـ َ
ىء ،وقولــه ِ{مـ ْ
لن النــور وضــوء النــار فيهــا أبـ يـ� مــن كل ي
ن
ـى ُء} ،وأراد بالشــجرة المباركــة
شــجرة مباركــة ،فحــذف المضــاف بدليــل قولــه تعــاى { :يَـكَا ُد َزيْ ُت َهــا يُـ ِ ي
كثــ�ة ،ألن الزيــت يــرج بــه ،وهــو أضــوأ وأصفــى
ال�كــة ،وفيهــا منافــع ي
كثــ�ة ب
الزيتونــة ،وهــي ي
أ
الدهــان ،وهــو إدام وفاكهــة.
ش
ر ِق َيـ ٍـة َو َل غ َْر ِب َيـ ٍـة} ،أي :ليســت شرقيــة وحدهــا ،حـ تـ� ل تصيبهــا الشــمس
وقولــه تعــاىَ { :ل َ ْ
إذا غربــت ،ول غربيــة وحدهــا ،فــا تصيبهــا الشــمس بالغــداة إذا طلعــت ،بــل هــي ضاحيــة الشــمس
طــول النهــار ،تصيبهــا الشــمس عنــد طلوعهــا وعنــد غروبهــا ،فتكــون شرقيــة وغربيــة ،تأخــذ حظهــا مــن
أ
المريــن ،وقيــل :معنــاه أنهــا معتدلــة ،ليســت ن ي� شرق ني�هــا الحــر ،ول ن ي� غــرب ني�هــا الـ بـ�د .وقيــل:
أ
ش ت
ـر� .
معنــاه هــي شــامية؛ لن الشــام ل ر ي� ول غـ ب ي
ن
ـو َلـ ْـم ت َْم َس ْســهُ نَــا ٌر} ،أي :قبــل أن تصيبــه النــار{ ،نُــو ٌر
ـى ُء} ،مــن صفائــهَ ،
{و َلـ ْ
{يَـكَا ُد َزيْ ُت َهــا} دهنهــا { ،يُـ ِ ي
ن
ـ� نــور المصبــاح عــى نــور الزجاجة.
َعـ َـى نُـ ٍ
ـور} ،يعـ ي
واختلــف أهــل العلــم ن ي� معـ نـ� هــذا التمثيــل ،فقــال بعضهــم :وقــع هــذا التمثيــل لنــور
محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال ابــن عبــاس لكعــب أ
الحبــار :أخـ بـ� ن ي� عــن قولــه تعــاى{ :مثــل
نــوره كمشــكاة} ،قــال كعــب :هــذا مثــل نربــه اللــه لنبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فالمشــكاة صــدره
والزجاجــة قلبــه ،والمصبــاح فيــه النبــوة ،توقــد مــن شــجرة مباركة ،هي شــجرة النبــوة ،يكاد نــور محمد
ن
ن
ـىء ولــو لــم تمسســه نــار.
ـ� ،كمــا يــكاد ذلــك الزيــت يـ ي
وأمــره يتبـ يـ� للنــاس ،ولــو لــم يتكلــم أنــه نـ ب ي
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وقــال الحســن وابــن زيــد :هــذا مثــل للقــرآن ،فالمصبــاح هــو القــرآن ،فكمــا يســتضاء
بالمصبــاح يهتــدى بالق ـرآن ،والزجاجــة قلــب المؤمــن ،والمشــكاة فمــه ،ولســانه ،والشــجرة المباركــة
ن
رص اللــه عنهمــا:
شــجرة الوحــي ،وقولــه تعــاى{ :يهــدي اللــه لنــوره مــن يشــاء} ،قــال ابــن عبــاس ،ي
ـ� الله أ
لديــن الســام ،وهــو نــور البصــ�ة ،وقيــل :القـرآن ،ويـ نـ�ب اللــه أ
المثــال للنــاس ،يبـ ي ن
الشــياء
إ
ي
أ
()1
ش
ىء عليــم.
للنــاس تقريبــاً لافهــام ،وتســهيا ً لســبيل إ
الدراك ،واللــه بــكل ي

مثل التواد والراحم والتعاطف

ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
ـ�َ ،قـ َ
ـ�
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َل َم(َ :م َثـ ُـل ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
َعـ ِـن ال ُن ْع َمـ ِ
ـان بْـ ِـن بَ ِشـ ي ٍ

ن
ـو ت ََدا َعــى َلــهُ َســا ِئ ُر ا ْل َج َسـ ِـد
ِ ي� ت ََوا ِد ِهـ ْـمَ ،وت ََر ُ
اح ِم ِهـ ْـمَ ،وت ََعاطُ ِف ِهـ ْـم َم َثـ ُـل ا ْل َج َسـ ِـدِ ،إ َذا اشْ ـ َت َ� ِم ْنــهُ ُع ْضـ ٌ
الســ َه ِر َوا ْل ُح َمــى)
ِب َ

()2

أ
نظ�هــا ،مــن
فــإذا أحــب المؤمــن لنفســه فضيلــة مــن ديــن أو غـ يـ�ه ،أحــب أن يكــون لخيــه ي
غــ� أن تــزول عنــه ،كمــا قــال ابــن عبــاس :نإ� ألمــر آ
باليــة مــن القـرآن ،فأفهمهــا ،فــأود أن النــاس كلهــم
ي
ي
فهمــوا منهــا مــا أفهــم .وقــال الشــافعي :وددت أن النــاس كلهــم تعلمــوا هــذا العلــم ،ولــم ينســب

ن
ش
ـ� أو دنيــوي :فهــو مذمــوم ،قــال اللــه تعــاى:
إى منــه ي
ىء .فأمــا حــب التفــرد عــن النــاس بفعــل ديـ ي
يّ
آ
الخــر ُة نَجع ُلهــا ل َلذيــن ل يريــدون ع ُلـ ن أ
ـى
{ ِت ْلــكَ الـ َـدا ُر ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ُ ِ ُ َ ُ ً
ـوا ِ ي� ال َ ْر ِض َول َف َســا ًدا} (القصــص ،)83 :وقــد قــال عـ ي
وغـ يـ�ه :هــو أن ل يحــب أن يكــون نعلــه خـ يـ�اً مــن نعــل غـ يـ�ه ،ول ثوبــه خـ يـ�اً مــن ثوبــه ،فــإن حصــل
ألحــد فضيلــة خصصــه اللــه بهــا عــن غـ يـ�ه ،فأخـ بـ� بهــا عــى وجــه الشــكر ،ل عــى وجــه الفخــر كان
حســناً ،فالمســلم يحــب أخــاه المســلم ،ول يتمـ نـ� لــه إل خـ يـ�اً ،فــإذا مــا كان كل المسـ ي ن
ـلم� ينعمــون
بالخـ يـ� ،بعيديــن عــن أم ـراض النفــس ،مــن غيبــة ونميمــة وغـ يـ�ة وحســد ،كان المجتمــع كلــه ســليماً
معـ ن
ـا� ،وينبــت نبات ـاً حســناً ،وينعــم بالســلم والســام.
تفس� البغوي415 /3 :
 .1بت�ف عن ي
آ
ن
ال� والصلة والداب ،باب تراحم
المؤمن� وتعاطفهم وتعاضدهم
ي
 .2صحيح مسلم ،كتاب ب
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أاد ج� ي� تا�

ن
ـ�َ ،صـ َـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َل َمَ ،قـ َ
ـن
ـالَ :
ـ� ال َلــهُ ِبـ ِـه ِمـ َ
َعـ ْ
ـن ِأبَ ي� ُمـ َ
«م َثـ ُـل َمــا بَ َع َثـ ِ ي
ـوىَ ،عـ ِـن ال َنـ ِب ي ِ
الهــدى والع ْلــم ،كَم َثــل الغَ يــث الكَ ثــ� أَصــاب أَر ًضــاَ ،ف ـكَان منهــا نَقيـ ٌـةَ ،قب َلــت المــاءَ ،فأَنْبتــت ال ـك َ أ
َا َ
ِ ِ َ َ ََ ِ
ُ َ َ ِ ِ َ ِ ْ ِ ِ يِ َ َ ْ
َ ِ َْ َِ
ش
ربُــوا َو َس ـق َْوا
المــا َءَ ،ف َن َفـ َ
َو ُ
ـ�َ ،وكَانَـ ْ
ـاد ُب ،أَ ْم َس ـك َِت َ
ـت ِم ْن َهــا أَ َجـ ِ
العشْ ـ َ
ـع ال َلــهُ ِب َهــا ال َنـ َ
ـب الكَ ِثـ ي َ
ـاسَ ،ف َ ِ
أ
ـن
يعـ ٌ
ـي ِق َ
ـان ل َ ت ُْم ِســكُ َمــا ًء َول َ تُ ْن ِبـ ُ
َو َز َر ُعــواَ ،وأَ َصابَـ ْ
ـت ك ََاًَ ،ف َذ ِلــكَ َم َثـ ُـل َمـ ْ
ـت ِم ْن َهــا طَا ِئ َفـ ًـة أُخْ ـ َـرىِ ،إن ََمــا ِهـ َ
ن
ن
ـع ِب َذ ِلــكَ َرأْ ًســاَ ،و َلـ ْـم
ـن َلـ ْـم يَ ْر َفـ ْ
ـ� ال َلــهُ ِبـ ِـه َف َع ِلـ َـم َو َع َلـ َـمَ ،و َم َثـ ُـل َمـ ْ
َف ُقــهَ ِ ي� ِديـ ِـن ال َلـ ِـهَ ،ونَف ََعــهُ َمــا بَ َع َثـ ِ ي
يَ ْق َبـ ْـل هُ ـ َـدى ال َلـ ِـه ا َلـ ِـذي أُ ْر ِس ـ ْل ُت ِبـ ِـه»

()1

قــال المهلــب :فيــه نرب أ
المثــال ن ي� الديــن ،والعلــم ،والتعليــم .وفيــه :أنــه ل يقبــل مــا أنــزل
ال شراك والشــك .فالــذي َق ِبـ َـل العلــم وال ُهــدى
اللــه مــن الهــدى والديــن إل مــن كان قلبــه نقي ـاً مــن إ
أ
ال�يئــة من الشــك
كالرض المتعطشــة إى المــاء ،فهــي تنتفــع بــه فتحيــا فتنبــت .فكذلــك هــذه القلــوب ب
ـت بــه ،فعملــت وأنبتــت بمــا
والـ شـرك ،المتعطشــة إى معالــم الهــدى والديــن ،إذا َو َعــت العلــم َح َيـ ْ
تحيــا بــه أرمــاق النــاس المحتاجـ ي ن
ـ� إى مثــل مــا كانــت القلــوب الواعيــة تحتــاج إليــه .ومــن النــاس مــن
ت
ت
ـأ� متعطــش،
قلوبهــم متهيئــة لقبــول العلــم ،لكنهــا ليــس لهــا رســوخ ،فهــي تقبــل وتمســك ،حــ� يـ ي
ن
ـ�
فـ يـ�وى منهــا ،ويَـ ِـر ُد عــى منهــل يحيــا بــه ،وتســقى بــه أرض نق َيــة فتنبــت وتثمــر ،ومنهــا قيعــان  -يعـ ي
كالســباخ المالحــة
قلوبـاً تســمع الــكام ،فــا تحفظــه ،ول تفهمــه ،فهــي ل تنتفــع بــه ،ول تنبــت شــي ًئا؛ ِ
الـ تـ� ل تمســك المــاء ،ول تنبــت أ
كا  .وقولــه( :أجــادب)  -جمــع جــدب عــى غـ يـ� لفظــه ،وكان القيــاس
ي
أن يكــون جمــع أجــدب  -لــو قيــل ،وقــد جــاء مثــل هــذا كثـ يـ� ،قالــوا :محاســن جمــع حســن ،وكان
القيــاس أن يكــون جمــع محســن  -لــو قيــل.

()2

 1صحيح البخاري ،كتب العلم ،باب فضل من علم وعلم
يس� عن شرح صحيح البخاري ،ابن بطال.163 /1،
 .2بت�ف ي
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الَرض ث َ َاثَــة أَنْــواعَ ،فك ََذلــك النــاس .فالنــوع أ
أ
َقـ َ
الول :من
َ
َ
ـال ال َنـ َ
ِ
ـو ِو ّي :معـ نـ� هَ ـ َـذا ال َت ْم ِثيــل أَن ْ

أ
أ
ـوع
ال َ ْرض ي ْن َتفــع بالمطــر ،فتحـ يـ� بعــد أَن كَانَــت مي َتــة ،وتنبــت ا ْلــكا فينتفــع ِبـ ِـه ال َنــاس َوالـ َـد َوابَ .وال َنـ ْ
أ
يعمــل ِبـ ِـه ويعلمــه َغـ يـ�ه ،فينتفــع
ـ� قلبــهَ ،و ْ
الول :مــن ال َنــاس يبلغــهُ ا ْلهــدى َوا ْلعلــم فيحفظــه ،ويحـ ي ي
ـا� :مــن أ
ن
ال َ ْرضَ :مــا َل يقبــل الن ِْت َفــاع ِ ن ي� نَفس ـ َهاَ ،ل ِكــن ِفي َهــا َفا ِئـ َـدةَ ،و ِهــي ْإم َســاك
وينفــعَ .وال َنـ ْ
ـوع ال َثـ ِ ي
ن
ـا� مــن ال َنــاسَ :ل ُهــم ُق ُلــوب حافظــة،
َ
المــاء لغَ ي ْ�هَ ــا ،فينتفــع ِبـ ِـه ال َنــاس َوالـ َـد َوابَ ،و َكـ َـذا ال َنـ ْ
ـوع ال َثـ ِ ي
َلكــن َليســت َلهــم أذهــان ثاقبــة و َل رســوخ َلهــم ن� ا ْلعلــم يســتنبطون بــه ا ْلمعـ ن أ
ـس
ُ
َ
ِ
ـا� َو ْال َ ْحـكَامَ ،و َل ْيـ َ
ِ ِ َ ِي
ُ ي
اج ِت َهــاد ِ ن ي� ا ْل َع َمــل ِبـ ِـه ،فهــم يَ ْح َفظُونَــهُ َحـ ت َـ� يَ ِجــيء أهــل ا ْلعلــم للنفــع َو ِالن ِْت َفــاعَ ،ف َيأْخــذ ُه
َل ُهــم ْ
أ
ت
ِم ْن ُهــم فينتفــع ِبـ ِـهَ ،ف َهـ َ
ـ� َل ت ْنبــت،
ـؤُل ِء نفعــوا ِب َمــا بَلغ ُهـ ْـم َ .والثَا ِلــث مــن ال َ ْرض :هُ ـ َ
ـو الســباخ ا َلـ ِ ي
ـاء َو َل تمســكه لي ْن َتفــع ِبـ ِـه غ يَ�هَ ــاَ ،وك ََذ ِلــكَ الثَا ِلــث مــن ال َنــاسَ :ليســت َل ُهــم ُق ُلــوب
ـي َل ت ْن َتفــع ِبا ْل َمـ ِ
َف ِهـ َ
ـون ِبـ ِـه َو َل يَ ْح َفظُونَــهُ لنفــع غ يَ�هــم.
ـمعوا ا ْلعلــم َل يَ ْن َت ِف ُعـ َ
حافظــةَ ،و َل أفهــام َو ِاع َيــةَ ،فـ ِـإذا سـ ُ
أ
ن
ـا� :النافــع غـ يـ� المنتفــعَ .والثَا ِلــث :غـ يـ� النافــع َوغـ يـ� المنتفــع.
الول :المنتفــع النافــعَ ،وال َثـ ِ ي
َف ْ أ
ن
(*)
َــا� ِإ َى النق َلــةَ .والثَا ِلــثِ :إ َى مــن َل علــم َلــهُ َو َل عقــل.
ــالولِ :إشَ ــا َرة ِإ َى ا ْل َ
علمــاءَ .والث ِ ي
وهــذا مثــل بليــغ عــن فضيلــة مــن تعلــم العلــم ،وعمــل بــه ،وعلمــه آ
لاخريــن ،الــذي كانــوا
1

كالمــاء الــذي أينمــا حــل أنبــت نباتــاً حســناً.
وإى لقــــاء آخــــر مــــع أمثــــال من وحي ديننا الحنيف ،للتدبــــر بمــــا فيهــــا مــــن الحكــــم
والعـــ� ،والتفكــر ن� مضامينهــا ،وصــــى اللــــه وســــلم ،عــــى حامــــل أ
المانــــة ومؤديهــــا ســــيدنا
ب
ي
وحبيبنــــا وشــــفيعنا ،محمــــد ،وبــــارك اللــه عليــــه ،وعــــى آلــــه ،وصحابتــــه الغــــر الميامـ ي ن
ـ� .

* بت�ف عن عمدة القاري ،أبو محمد بدر الدين ن
العي�.76/ 2 :
ي

92

أاد ج� ي� تا�
اقرأ وتذكر
أ.إمان تايه

رئيس قسم النر والتوزيع /دار اإفتاء الفلسطينية

عر مواعظ تيء حياتك
اموعظة اأوى
تذكَر أن ربَك يغفر لمن يستغفر ،ويتوب عى من تاب ،ويقبل من عاد !
اموعظة الثانية

ين
ُشا� ،ول تحمل البغضاء ت ن َ
المحتاج� ت ن َ
ُعا� ..
وأعط
ارحم الضعفاء تسعدِ ،

اموعظة الثالثة
تفاءل ...فالله معك ،والمائكة يستغفرون لك ،والجنة تنتظرك ..
اموعظة الرابعة
امسح دموعك بحسن الظن بربك ،واطرد همومك بتذكُر نعم الله عليك ..
اموعظة الخامسة
أ
أ
أي كدر ..
طلبِ ،
ل تظن بأن الدنيا ك َُملت ل ٍ
وسلم من ِ
حد  ،فليس عى ظهر الرض َم ْن حصل له ُكل ٍ
اموعظة السادسة

أ
ألقت رطبها ..
كن
الهمة ،بعيدة عن الذى ،إذا ُر ِميت بالحجارة ْ
كالنخلة عال َية َ
ِ
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اموعظة السابعة
عيد ما فــات ،وأن الهــم يُ ْص ِلح الخطأ ،فلمــاذا الحزن والهــم إذاً ..؟!
ـمعت َ
أن الحــزن يُ ُ
هــل سـ َ
اموعظة الثامنة
أ
والسام والعافية ،بإذن الله تعاى .
والف� ،بل انتظر المن
َ
ل تنتظر المحن ت ن َ
اموعظة التاسعة
بعفو عام عن ِكل من أساء لك من الناس ..
اطفئ نار الحقد من صدرك ٍ

اموعظة العارة
ن
ٌ
ٌ
ناجحة ِ
كدر !
أدوية
الوضو ُء والصاة والصدقة والسعي ي� حوائج إخوانك
لكل ٍ
س�حل ويبقى أ
الخ� لتحصد ثماره ،ن
الثر ....
ازرع ي
التقوى أصل السامة

قــال ابــن الجــوزي ،رحمــه اللــه“ :اعلــم أن الزمــان ل يثبــت عــى حــال ،كمــا قــال عــز وجــل:
أ
ـاس}(آل عمـران )140 :فتــارة فقــر ،وتــارة غـ نـ� ،وتــارة عــز ،وتــارة ذل ،وتــارة
{و ِت ْلــكَ ْالَيَـ ُ
ـام ن َُد ِاو ُل َهــا بَـ ي ْ ن َ
َ
ـ� ال َنـ ِ
يفــرح المــواى ،وتــارة يشــمت أ
العــادي ،فالســعيد مــن لزم أصـا ً واحــد ًا عــى كل حــال ،وهــو تقــوى
ي
ن
ن
ـو� تمــت النعمــة
اللــه عــز وجــل فإنــه إن اســتغ� زانتــه ،وإن افتقــر فتحــت لــه أبــواب الصـ بـ� ،وإن عـ ي
عليــه ،وإن ابتــى حملتــه ،ول يـ نـ�ه إن نــزل بــه الزمــان أو صعــد ،أو أعـراه أو أشــبعه أو أجاعــه؛ ألن
جميــع تلــك أ
الشــياء تــزول وتتغـ يـ� ،والتقــوى أصــل الســامة ،وحــارس ل ينــام”

(*)
1

عبارات من ذهب
عندمــا يُطعــن الطيبــون ن� قلوبهــم ،يتوعــدون بالنتقــام ،وحـ ي ن
ـ� تأتيهــم الفرصــة عــى طبـ ٍـق
ي
مــن ذهــب ،تــ�خ ضمائرهُ ــم (العفــو عنــد المقــدرة)
فالنبياء ،رعوا الغنم ثم قادوا أ
الن! أ
ل تحكم عى مستقبلك من آ
الُمم ...
ستبقى ن� دائرة الضياع أ
والحزان ما دامت الصاة ليست ن ي� دائرة اهتمامك.
ي
يصى؟
(حي عى الفاح) فكيف يفلح من ل ي
فالصاة مقرونة بالفاح َ
* صيد الخاطر.39 /1 :
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أاد ج� ي� تا�

اقرأ  ...و تذكر

لــك الحريــة أن تكــره أفعــال شــخص مــا ،ولكــن ليــس مــن حقك أن تشــوه ســمعة مــن كرهت..
ت
ن
ـأ�  ،فأقــدا ُر ال ّلــه
انتظــر الفــرج وكأنــك عــى موعــد معــه ،أن يتأخّ ــر الفــرج ل يعـ ي
ـ� أنّــه لــن يـ ي ّ
قــوم يســتعجلون...
حمــات ،ولكننــا
ٌ
بالر َ
ُمبطّنــه ّ
ســألوا حكيمــاً :مــن تحــب ش
أكــ� أخــاك أم صديقــك؟ فقــال  :أحــب أخــي حينمــا يكــون
صديقــي ،وأحــب صديقــي حينمــا يكــون أخــي..
ليس البكـاء عـى النفس إن مـاتـت  ...ولكن البكاء عى التوبـة إن فـاتــت...
أستغفر الله وأتوب إليه .

رقائق ي دقائق
يَحيا المؤمن ي َ ن
ب� أمرين :يُر َو ُعر ،وكاهما “ ِنعمة” لو أيقَن،
{و َس َي ْج ِزي ال َلهُ
ففي الير :يكون الشكر ،والله تعاى يقولَ :
 ِن
و� العــر :يكــون الصــ� ،واللــه تعــاى يقــول { :إنَما يـ ن
ـاب} (الزمر)10 :
الص ِابـ ُـر َ
َ ب
ِ َ ُ َ
ـو َ� َ
 يون أَ ْج َرهُ ْم ِبغَ ـ ي ْ ِ
ـ� ِح َسـ ٍ
ين}(آل عمران)144 :
الشَ ِاك ِر َ

مطمئنات
ن َر ْح َم ِة ال َل ِه}(الزمر)53 :
قال الله تعاى لعباده{َ :ل تَ ْق َنطُوا ِم ْ

أ
َــو ُم
وقــال يعقــوب لولدهَ :
ــن َر ْو ِح ال َل ِــه ِإنَــهُ َل يَ ْيــأَ ُس ِم ْ
{و َل تَ ْيأَ ُســوا ِم ْ
ــن َر ْو ِح ال َل ِــه ِإ َل ا ْلق ْ

ون } (يوســف)87 :
ا ْلك َِاف ُر َ

وقال يوسف ألخيه:

ون}(يوسف)69 :
{ َف َا تَ ْب َت ِئ ْس ِب َما كَانُوا يَ ْع َم ُل َ

وى َل ت َخَ ْف}(النمل)10 :
وقال شعيب لموى{ :يَا ُم َ

وقال نبينا ألب ي� بكرِ { :إ ْذ يَق ُ
ُول ِل َص ِاح ِب ِه َل ت َْح َز ْن ِإ َن ال َلهَ

َم َع َنا }(التوبة)40 :

نر الطأنينة ،ي النفوس ي ساعات القلق ،منهج إلهي نبوي،
ج قريب.
انروا الطأنينة والثقة بالله ،فا ب َد من فَ َر ٍ
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باقــة مــن نشــاطات وأخبــار مكتــب امفتي
العــام ودوائــر اإفتــاء الفلســطينية ي
محافظــات الوطــن
إعداد :أ .مصطفى أعرج

مدير عام مكتب ساحة امفتي العام
امفتي العام يلتقي السفر الري

ت
ين
حســ� –
القــدس :التقــى ســماحة الشــيخ محمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
أ
ـف� الـ تـ� يك الســيد أحمــد نرص ديمـ يـ� ،مثمنـاً دور
الفلســطينية ،خطيــب المســجد القــى المبــارك السـ ي
ن
ـطي� ،مؤكــداً عــى عمــق
تركيــا رئيس ـاً وحكومــة وشــعباً المــؤازر والداعــم للقضيــة والشــعب الفلسـ ي
الفلسطيني� أ
ين
الروابط التاريخية ي ن
والتراك ،حاثــاً
ب�

العــرب

ين
والمســلم�

عــى

القيــام

ن
ـف� ســماحته عــى
ـطي� وحمايــة مقدســاتهم ،وقــد شــكر السـ ي
بمســؤولياتهم تجــاه الشــعب الفلسـ ي
ن
الشــعب� ت
ين
حســن الســتقبال ،مثنيــاً عــى العاقــات المتينــة ي ن
الــ� يك
بــ�
والفلســطي� .
ي
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب امفتي العام

ف
ت
ش
�
ط
�
ا ا�

امفتي العام يلتقي وفدا ً من هيئة اأعال الخرية
القــدس :اســتقبل ســماحة الشــيخ
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديار
محمــد حسـ يـ� –المفـ ي
الفلســطينية خطيب المســجد أ
القــى المبارك،

ن� مكتبــه ن� القــدس وفــداً مــن هيئــة أ
العمــال
ي
ي
ين
فلســط� ،حيــث ثمــن ســماحته
الخ�يــة ن ي�
ي
ت
الــ� تنفذهــا
سلســلة ب
ال�امــج والنشــاطات ي
ت
الهيئــة ن� فلسـ ي ن
الســهام
ـ� مــن شــأنها إ
ي
ـط� ،الـ ي
ين
النســان
ن ي� تعزيــز صمــود
الفلســطيني� ،وطالــب ســماحته الــدول والمؤسســات المعنيــة بحريــة إ
آ
أ
ن
ن
ـطي� ومقدســاته،
والديــان بالوقــوف ي� وجــه العتــداءات إ
الرائيليــة الثمــة ضــد الشــعب الفلسـ ي
مناشــداً أ
والســامية بتحمــل مســؤولياتهما تجــاه القــدس وفلسـ ي ن
المتـ ي ن
ـط� ،والدفــاع عنهما،
ـ� العربيــة إ
وحمايــة المقدســات مــن اعتــداءات
ـ� المسـ ي ن
المتطرفـ ي ن
ـتوطن� ،الذيــن يعيثون

ن أ ن
راص الفلســطينية بحمايــة
فســاداً ي� ال ي
مــن ســلطات الحتــال ،مؤكــداً عــى
أن هنــاك مســؤولية تاريخيــة تقــع عــى

والســامية،
عاتــق الــدول العربيــة إ
للدفــاع عــن القــدس وحمايــة
المســجد أ
القــى المبــارك ،خاصــة
ن
ت
الــ� تحــاول ســلطات الحتــال فرضهــا عــى المدينــة المقدســة.
ي� ظــل محــاولت التهويــد ي
مــن جانــب آخــر؛ قــدم إبراهيــم راشــد  -مفــوض عــام الهيئــة ن� فلسـ ي ن
ـط� -شرحـاً عــن أبــرز
ي
النشــاطات وال�امــج الـ تـ� تنفذهــا هيئــة أ
العمال الخ�يــة ن� فلسـ ن ن
و� القلب منها القــدس ش
الريف.
ي
ب
ي
ـط� ي
ي
ي
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دار اإفتاء الفلسطينية ،تكرم وتودع مدير دائرة البحوث الرعية
ت
ين
حســ�،
القــدس :تحــت رعايــة ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد
المفــ� العــام للقــدس
ي
أ
ن
الفتــاء
الدارة العامــة لــدار إ
والديــار الفلســطينية /خطيــب المســجد القــى المبــارك ،أقيــم ي� مقــر إ
الفلســطينية حفــل وداع وتكريــم لفضيلــة الشــيخ الدكتــور يــار حمــاد ،مديــر دائــرة البحــوث
ن
ش
و� كلمــة لســماحته أثـ نـ� عــى الــدور البــارز الــذي قدمــه
الرعيــة ،بمناســبة إحالتــه إى التقاعــد ،ي
ن
عريــن عام ـاً ،مثني ـاً عــى أدائــه الممـ ي ن
الفتــاء ،الـ تـ� ناهــزت ش
ـ�،
فضيلتــه خــال مسـ يـ�ة عملــه ي� دار إ
ي
ت
ن
ـ� العــام ،لفضيلــة د .يــار حمــاد التوفيــق
وتمــ� فضيلــة الشــيخ إبراهيــم عــوض اللــه ،نائــب المفـ ي
ن ي� حياتــه المســتقبلية ،وأن يمتعــه اللــه بموفــور الصحــة والعافيــة.
ت
بــدوره شــكر فضيلــة الشــيخ د .حمــاد ســماحة
المفــ� العــام وفضيلــة نائبــه وأرة دار
ي
ت
ـر� والزدهــار .ثــم ألقــى
الفتــاء عــى هــذه اللفتــة الكريمــة ،متمنيـاً لــدار إ
إ
الفتــاء دوام التقــدم والـ ي
ن
و� نهايــة الحفــل قــدم ســماحته إى فضيلــة
ـوى قصيــدة شــعرية بالمناســبة ،ي
الشــاعر زهــدي حنتـ ي
الفتــاء الفلســطينية ،وقدمــت لــه دائــرة البحــوث ش
الرعيــة مصحف ـاً
الشــيخ د .يــار حمــاد درع دار إ
باســم زمائــه فيهــا.
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ف
� ش�اط تا�

امفتي العام يرأس جلسات مجلس اإفتاء اأعى
ت
ين
حســ� –
القــدس :تــرأس ســماحة الشــيخ محمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
الفلســطينية -العديــد مــن جلســات مجلــس الفتــاء أ
العــى ،بحضــور أصحــاب الفضيلــة أعضــاء
إ
المجلــس ،مــن مختلــف محافظــات الوطــن ،وقــد ناقــش المجلــس موضوعــات عــدة ،وأصــدر قراراتــه
ن
بخصوصهــا ،وطالــب المجلــس أبنــاء شــعبنا
الفلســطي� ودول العالــم أجمــع بالتصــدي لسياســة
ي
ن
أ ن
بالضافــة إى القتــل
راص وهــدم البيــوت ،إ
الحتــال وقطعــان مســتوطنيه ،والمتمثلــة ي� رقــة ال ي
ن
ـطي� ومقدســاته ،مطالب ـاً الهيئــات الدوليــة
بــدم بــارد ،ب
معت�هــا تعدي ـاً ســافراً عــى الشــعب الفلسـ ي
الخطــ�ة لهــا.
بالوقــوف ضــد هــذه العتــداءات ،ومحــذراً مــن التبعــات
ي

الحتــال إغــاق مصــى بــاب الرحمــة ،مؤكــداً أن
كمــا حــذر المجلــس مــن محاولــة ســلطات إ
المســجد أ
القــى المبــارك هــو ملــك للمسـ ي ن
ـلم� وحدهــم ،ول يحــق ألي جهــة التدخــل ن ي� شــؤونه،
الفلسطيني� والمر ي ن
ين
ابط� لن يسكتوا عن أي اعتداء عى مقدساتهم وأرضهم.
ومحذراً من أن
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أ
ت
ـ� يــرى
ور َد المجلــس عــى المدعــو جاريــد كوشـ ي
ـن�” مستشــار الرئيــس المريـ ي
ـ� الســابق” ،الـ ي

لاديــان جميعهــا ،وأكــد المجلــس عــى أن المســجد أ
القــى المبــارك أ
فيهــا أن المســجد أ
القــى
المبــارك هــو للمسـ ي ن
ـلم� وحدهــم ،وأن زيارتــه تكــون فقــط بالتنســيق مــن خــال ش
الرعيــة الفلســطينية
أ
ت
الــ� هــي صاحبــة الوصايــة عــى المقدســات
وحكومــة المملكــة الردنيــة الهاشــمية الشــقيقة ،ي
ن
ت
ش
ـأ� لزيــارة المســجد
إ
الســامية ي� القــدس الريــف ،وأنــه ل مــكان لمهادنــة مــع الحتــال ،وأن مــن يـ ي
أ
ـى ،محــذراً الــدول
القــى المبــارك مهادن ـاً للمحتــل يعامــل معاملــة المســتوطن والمحتــل إ
الرائيـ ي
المطبعــة ومــن دار ن� فلكهــم مــن التفريــط بقضيــة فلسـ ي ن
ـط� ،ومعتـ بـ�اً أن مــا يســمى بصفقــة القــرن
ي
ين
وفلســط� شــامخة ،وحــذر المجلــس مــن دعــوات مــا يســمى بمؤسســة (تــراث جبــل
قــد انتهــت
المعبــد) للســماح لهــم بدراســة التــوراة ن� المنطقــة ش
الرقيــة للمســجد ،وأكــد المجلــس عــى أنــه
ي
ين
ل مــكان لغـ يـ� المسـ ي ن
ـتوطن�
ـلم� فيــه ،مدين ـاً ق ـرار ســلطات الحتــال بتمديــد فـ تـ�ة اقتحــام المسـ
للمســجد خــال الفـ تـ�ة المســائية.

مــن جانــب آخــر؛ أدان المجلــس نصــب الشــمعدان اليهــودي عــى ســطح مبـ نـ� المســجد
أ
ن
البراهيمــي رغــم إجـراءات
البراهيمــي ي� الخليــل بحجــة العيــاد اليهوديــة ،مؤكــداً عــى أن المســجد إ
إ
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ين
للمســلم� وحدهــم ،وأن ســلطات الحتــال وقطعــان
الحتــال ،إل أنــه مســجد إســامي خالــص
ن
ش
ودوى
عر� وإســامي
مســتوطنيه يخالفــون قـرارات الرعيــة الدوليــة ،ويتطاولــون عليهــا ي� ظل صمــت ب ي
ي
ـ� ،وأن الفلسـ ي ن
مهـ ي ن
ـطيني� لــن يتنازلــوا عــن أرضهــم ومقدســاتهم ،مهمــا أوغــل الحتــال ن ي� اعتداءاتــه.
خال ترأسه اجتاعاً مفتي امحافظات
امفتي العام يدين منع أعال الرميم ي امسجد اأقى امبارك

ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية،
القــدس :تـرأس ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد حسـ يـ� ،المفـ ي
أ
ت
ـ� المحافظــات ،بحــث خالــه آليــة عمــل الــدار والنهوض
رئيــس مجلــس إ
الفتــاء العــى ،اجتماعـاً لمفـ ي
بهــا ،خاصــة ن ي� ظــل الظــروف الصعبــة ،وانتشــار جائحــة كورونــا.

والغاقــات أن تحقــق
وأكــد ســماحته عــى أن الــدار اســتطاعت رغــم الظــروف الصعبــة ،إ
ـ� والموظفـ ي ن
إنجــازات يشــار إليهــا بالبنــان ،مشــيداً بأصحــاب الفضيلــة المفتـ ي ن
ـ� الذيــن ل يتأخــرون
ـ� ،وتســهيل أي عقبــات ن� الخدمــة وتذليلهــا ،وبـ ي ن
عــن تقديــم أي خدمــة ممكنــة للمواطنـ ي ن
ـ� ســماحته
ي
أن منهــج عمــل الــدار يقــوم عــى الوســطية .مــن جانــب آخــر ،أدان ســماحته والمفتــون منــع ســلطات
أ
ن
ت
ت
العمــار ن ي� مديريــة
ـ� تـ شـرف عليهــا لجنــة إ
الحتــال أعمــال ال�ميــم ي� المســجد القــى المبــارك ،الـ ي
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أ
ن
ن
و� الســياق ذاتــه؛ أدان المفتــون منــع ســلطات الحتــال لجنــة إعمــار
الوقــاف إ
الســامية ي� القــدس ،ي
ن
الخليــل مــن اســتكمال أعمــال ت
البراهيمــي ن ي� مدينــة الخليــل ،مؤكديــن
ال�ميــم والصيانــة ي� المســجد إ
أ
ين
البراهيمــي ش
للمســلم� وحدهــم ل
الريــف همــا
عــى أن المســجد القــى المبــارك والمســجد إ
لغ�هــم التدخــل ن ي� شــؤونهما.
يشــاركهم فيهمــا أحــد ،ول يحــق ي

ن
ت
ـ� الحاج
وعــى الصعيــد ذاتــه؛ حــذر المجتمعــون مــن مخطــط اسـ ي
ـتيطا� لتحويل قــ� المفـ ي
ن
ن
ـي� ،رحمــه اللــه ،ن ي� حــي الشــيخ ج ـراح ن ي� مدينــة القــدس إى كنيــس يهــودي ،ومضاعفــة
أمـ يـ� الحسـ ي
عــدد الوحــدات الســتيطانية ن ي� محيطــه مــن  28إى  56وحــدة اســتيطانية ،وذلــك ضمــن مســاعي
ـر� إســامي فيهــا،
ســلطات الحتــال الراميــة إى تهويــد المدينــة المقدســة ،وطمــس كل مــا هــو عـ ب ي
مطالبـ ي ن
ـ� المنظمــات الدوليــة كافــة ،بمــا فيهــا اليونســكو ،بـ نـ�ورة أخــذ مواقــف حازمــة وصارمــة ضــد
العتــداءات الـ تـ� تقــوم بهــا ســلطات الحتــال ومســتوطنوها ضــد المســجد أ
القــى المبــارك ورواده
ي
المسـ ي ن
ـلم� ،وعدوانهــا المتواصــل ضــد المســاجد والكنائــس الفلســطينية.
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امفتي العام يفتتح امقر الجديد لدائرة إفتاء نابلس

ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية
نابلــس :افتتــح ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� – المفـ ي
خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك -وعطوفــة محافــظ نابلــس اللــواء إبراهيــم رمضــان ،المقــر الجديد
ـدد مــن الشــخصيات الرســمية الدينيــة والشــعبية وموظفــي
لدائــرة إفتــاء محافظــة نابلــس ،بحضــور عـ ٍ
الــدار.
وقــدم ســماحته درع ـاً لــكل مــن عمــر هاشــم ،رئيــس الغرفــة التجاريــة والعميــد ســعادة
الخ�يــة ،تقدي ـراً لجهودهمــا ن ي� ترميــم المقــر الجديــد ،كمــا كــرم
ســعادة ،رئيــس اللجنــة العلميــة ي
فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش -مفـ تـ� محافظــة نابلــس -والعاملـ ي ن
ـ� ن ي� الدائــرة لجهودهــم وتفانيهــم
ي
ن
الفتــاء بنابلــس ،وأن افتتاحهــم المقــر الجديد يســاهم
ي� العمــل ،وألقــى كلمــة أشــاد فيهــا بعمــل دار إ
ين
ين
للمواطنــ� .
تحســ� الخدمــة المقدمــة
ن ي�
الفتــاء عى تكريمهما.
بــدوره شــكر كل من رئيــس الغرفة التجارية ورئيــس اللجنة العلمية ،دار إ
ثــم قــام ســماحته والحضــور بتفقــد المقــر الجديــد ،واســتمعوا لـ شـرح عــن عمــل دائــرة
الفتــاء ن ي� نابلــس ،وكان ســماحته قــد بــدأ زيارتــه لمحافظــة نابلــس بزيــارة اللــواء إبراهيــم رمضــان،
إ
والتقــى بطاقــم المحافظــة.
كمــا زار المهنــدس ســميح طبيلــة -رئيــس بلديــة نابلــس ،مشــيداً بالدعم الــذي تقدمــه البلدية
ت
ن
ـ�
للــدار ولخدمــة المواطنـ يـ� ،ورافقــه خــال جولتــه فضيلــة الشــيخ إبراهيــم عــوض اللــه -نائــب المفـ ي
الداريــة
العــام للقــدس والديــار الفلســطينية -والســيد محمــد جــاد اللــه -المديــر العــام للشــؤون إ
ت
ـ� محافظــة نابلــس.
والماليــة -وفضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش -مفـ ي
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امفتي العام عى رأس وفد من دار اإفتاء يزور محافظة سلفيت

ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية/
ســلفيت :قــام ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ�  -المفـ ي
أ
الفتــاء الفلســطينية بزيــارة إى محافظــة
خطيــب المســجد القــى المبــارك ،عــى رأس وفــد مــن دار إ
سلفيت ،التقــى خالهــا بعطوفــة المحافــظ اللــواء د.عبــد اللــه كميــل ،بحضــور قــادة أ
الجهــزة
أ
ـى الهيئــات الشــعبية والمدنيــة ،واســتمع ســماحته
المنيــة ،ومديــري الدوائــر الرســمية المدنيــة ،وممثـ ي
ت
ش
ـ� يحيــط الســتيطان بهــا مــن كل جانــب.
مــن اللــواء كميــل إى رح عــن محافظــة ســلفيت ،الـ ي
وبـ ي ن
ـ� أن عــدد التجمعــات الســكنية الفلســطينية ( )18تجمعـاً مقابــل ( )24مســتوطنة ،وســبع
بــؤر اســتيطانية أخــرى ،مؤكــداً عــى أنــه رغــم هــذه المخاطــر إل أننــا ســوف نبقــى ندافــع عــن أرضنــا،
ولــن نتنــازل عــن شـ بـ� واحــد منهــا.

الفتــاء ن ي� محافظــة ســلفيت ،مشــيداً بعملهــا
ثــم قــام ســماحته والمحافــظ بزيــارة لدائــرة إ
وبالخدمــات الـ تـ� تقدمهــا للمواطنـ ي ن
الفتــاء ،قدمــه فضيلــة الشــيخ
ـ� ،واســتمعا إى شرح عــن عمــل دار إ
ي
جميــل جمعــة – ت
مفــ� محافظــة ســلفيت.
ي
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دار اإفتاء تقدم درعاً تقديرا ً لرئيس بلدية البرة
ت
ـ� العــام للقــدس والديــار
البـ يـ�ة :قــدم فضيلــة الشــيخ إبراهيــم عــوض اللــه ،نائــب المفـ ي
ت
ـ� -ت
والب�ة،درع تقدير باســم ســماحة الشــيخ محمد حسـ ي ن
المف�
ـ� محافظــة رام الله ي
الفلســطينية ،مفـ ي
ي
العــام للقــدس والديــار الفلســطينية ونائبــه إى الســيد عـزام إســماعيل – رئيــس بلديــة البـ يـ�ة ،تقديـراً
ـ� المؤسسـ ي ن
لجهــوده الخـ يـ�ة ونشــاطه ومجلســه ن� مدينــة البـ يـ�ة ،وتعزي ـزاً للتعــاون المشـ تـ�ك بـ ي ن
ـت�،
ي
أ
الداريــة والماليــة ن ي� دار
وذلــك بحضــور الســتاذ محمــد جــاد اللــه – مديــر عــام الشــؤون إ
الفتــاء ،والشــاعر زهــدي حنتــوى ،وفضيلــة الشــيخ ماجــد صقــر مــن وزارة أ
الوقــاف ،ونائــب
إ
ي
وعــ� الطرفــان عــن حرصهمــا عــى اســتمرارية
البــ�ة الســيد جمــال شــلطف ،ب
رئيــس بلديــة ي
ت
ين
والمواطنــ� .
المشــ�كة جميعهــا لخدمــة الوطــن
التعــاون فيمــا بينهمــا ن ي� المجــالت
الفتــاء ،وشــكره عــى هــذه اللفتــة الكريمــة،
رحــب رئيــس بلديــة البـ يـ�ة بوفــد دار إ
بــدوره ّ
ت
ين
المواطنــ� ومصالحهــم العامــة
لتســي� حيــاة
الــ� تتخذهــا
ي
واســتعرض بعــض نشــاطات البلديــة ي
والخاصــة ن ي� المدينــة.
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نشاطات مفتي محافظة بيت لحم
ت
ـ� محافظــة بيــت لحــم-
بيــت لحــم :اســتقبل فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة – مفـ ي
أ
ن
ـدوى ن ي� بيــت لحــم ،حيــث أطلعهــا
ي� مكتبــه الســيدة نتاليــا ويلــز مندوبــة بعثــة الصليــب الحمــر الـ ي
عــى نشــاطات الــدار ودورهــا ن ي�
أ
هــى،
الحفــاظ عــى الســلم ال ي
بالضافــة إى تقديمــه شرحـاً حــول
إ
الســامية الســمحة
الثقافــة إ
القائمــة عــى الوســطية ،بعيــداً
عــن المغــالة والتطــرف ،وشــارك
ن� وقفــة احتجاجيــة ضــد فـ ن
ـوص
ي
الســاح ن ي� مخيــم الدهيشــة،
وألقــى كلمــة أكــد فيهــا عــى
نرورة الحفــاظ عــى أ
المــن
والســلم المجتمعــي وإنهــاء هــذه
الظاهــرة ،كمــا شــارك ن ي� المعرض
البيـ أـ� أ
الول حــول التنــوع ،وشــارك ن� ورشــة عمــل بعنــوان“ :الطــرق الرســمية البديلــة لحــل ن ن
ال�اعــات”
ي
ي
النســان والديمقراطيــة ،وألقــى العديــد مــن الــدروس الدينيــة
عقــدت بدعــوة مــن مركــز إعــام حقــوق إ
ن
ن
ن
ن
ال�امــج
و� مســجد الربــاط ي� بيــت لحــم ،كمــا شــارك ي� العديــد مــن ب
ي� مســجد مخيــم الدهيشــة ي
العاميــة ،أجــاب خالهــا عــن العديــد مــن استفســارات المواطنـ ي ن
ـ� ن ي� مختلــف جوانــب الحيــاة
الدينيــة إ
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مفتي محافظة جنن يشارك ي ندوة دينية ونشاطات أخرى
جنـ ي ن
ـ� :شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد أبــو الــرب – مفـ تـ� محافظــة جنـ ي ن
ـ� -ن ي� نــدوة دينيــة
ي
أ
النســا� ن� محافظــة ي ن
جنــ� ،تحــدث فيهــا عــن أن المــوت قــدر مــن اللــه
عقــدت ن ي� دائــرة العمــل
ي ي
ســبحانه وتعــاى ،كمــا أن الحيــاة قــدر ل دخــل ل إانســان فيهمــا ،وتحــدث عــن نرورة الحفــاظ عــى
الصحــة العامــة والوقايــة مــن أ
المـراض ،كمــا زار بلديــة مــرج ابــن عامــر ،والتقــى رئيســها وأعضاءهــا،
وبحــث معهــم ســبل حــل المشــكات ن� المنطقــة ش
الرقيــة للمحافظــة ،وشــارك برفقة عطوفــة محافظ
ي
أ ن
ن
ش
راص القريبــة مــن جــدار الفصــل العنــ�ي قــرب عربونــة وديــر
جنـ يـ� ،بافتتــاح مــروع اســتصاح ال ي
ن
بالضافــة
غزالــة وفقوعــة وجلبــون ،وشــارك ي� إلقــاء العديــد مــن خطــب الجمعــة والــدروس الدينيــة ،إ
العــام.
العاميــة الدينيــة عـ بـ� مختلــف وســائل إ
ال�امــج إ
إى العديــد مــن ب
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مفتي محافظة نابلس يشارك ي مؤمر وطني ونشاطات أخرى
ن
ن
ت
ـ�
ـ� محافظــة نابلــس -ي� المؤتمــر الوطـ ي
نابلــس :شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش -مفـ ي
الــذي عقــد لرفــض التطبيــع مــع الحتــال بحضــور العديــد مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية،
ن
ت
ـ� عقــدت ن ي� مقــر
وشــارك ي� ورشــة عمــل حــول قضايــا الم ـرأة والمــواد القانونيــة المتعلقــة بهــا ،الـ ي
وزارة شــؤون الم ـرأة ن ي� رام اللــه.
ن
ـياى ن ي� محافظــة نابلــس ،وبحــث معــه التعاون
واســتقبل ي� مكتبــه مديــر هيئــة التوجيــه السـ ي
الجهــزة أ
ـ� أبنــاء أ
ن� إلقــاء برنامــج تثقيفــي لنـ شـر الوعــي الديـ نـ� بـ ي ن
المنيــة ،كمــا ألقــى العديــد مــن
ي
ي
خطــب الجمعــة والــدروس الدينيــة ن ي� مســاجد المحافظــة ،تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات

ن
العــام ،أجــاب فيهــا عــن
ال�امــج الدينيــة عـ بـ� مختلــف وســائل إ
المختلفــة ،وشــارك ي� العديــد مــن ب
استفســارات المواطنـ ي ن
ـ� ن ي� مختلــف جوانــب الحيــاة ،وشــارك ن ي� اجتمــاع المجلــس التنفيــذي للمحافظة،
ـ� ،وألقــى محـ ن
وذلــك لبحــث العديــد مــن الموضوعــات الـ تـ� تتعلــق بأوضــاع المواطنـ ي ن
ـارة دينيــة ن ي�
ي
مدرســة عمــر بــن الخطــاب الثانويــة ،وتحــدث عــن الســلوكات الطيبــة أ
والخــاق الحســنة ،بتنظيــم
مــن هيئــة التوجيــه الســياى ،إضافــة إى مشــاركته ن� حــل العديــد مــن ن ن
ال�اعــات والخافــات العائليــة
ي
ي
والعشــائرية ن ي� المحافظــة.
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مفتــي محافظــة طوبــاس يشــارك ي اجتــاع امجلــس التنفيــذي
ونشــاطات أخــرى
حســ� عمــرو -ت
ين
طوبــاس :شــارك فضيلــة الشــيخ
مفــ� محافظــة طوبــاس -ن ي�
ي
اجتمــاع المجلــس التنفيــذي للمحافظــة ،وشــارك ن ي� حضــور افتتــاح معــرض
ـكيى “القــدس قبلــة الــروح” ،الــذي عقــد ن ي� قاعــة مكتــب الثقافــة ن ي�
الفــن التشـ ي
المحافظــة ،وشــارك ن� حفــل تكريــم الشــاعر أ
والديــب زيــاد المبســلط ،ن ي� قاعــة
ي
بلديــة طوبــاس.
مفتي محافظة سلفيت يلقي محارة دينية ونشاطات أخرى
ســلفيت :ألقــى فضيلــة الشــيخ جميــل جمعــة – مفـ تـ� محافظــة ســلفيت -ن
محارة
ي
دينيــة بعنــوان“ :التوبــة إى اللــه” وذلــك أمــام عــدد مــن نــزلء الســجن ن ي� شرطــة
محافظــة ســلفيت ،حثهــم فيهــا عــى التوبــة والرجــوع إى اللــه ســبحانه وتعــاى،
أ
ن
ـ� ن ي� المحافظــة،
والنــدم عــى مــا فــات مــن الذنــوب ،كمــا زار قيــادة المــن الوطـ ي
ـ� الجهــاز ،حثهــم فيهــا عــى الصـ بـ� والتحمــل وحســن
وألقــى موعظــة لمنتسـ ب ي
النيــة.
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مجلة اإسراء
مديرية العاقات العامة واإعام /دار اإفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام ه
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إجابة مسابقة العدد 150

السؤال أ
الول :ما..........؟

ن
الثا� :من ..........؟
السؤال ي

• أي ن ي� الشجر ترعون مواشيكم

• إبراهيم ،عليه الصاة والسام
• الواحدي
• ثمامة بن أثال
حنتوى
• زهدي
ي
• أحمد شو�ت
ي

• الذبابة
• المـ ت
ـو� ،والعاجــزون عجـزاً دائمـاً بســبب كـ بـ� الســن أو
المـ ن
ـرص الذيــن ل يرجــى لهــم شــفاء
• فرض كفاية
ت
ش
ـ� حــرم الله
• الــرك باللــه ،والســحر ،وقتــل النفــس الـ ي

السؤال الثالث :كم ............؟

• مرة واحدة
• ( )19سنة
( )11أخاً
• ( )360نصباً
• (مائة)

ـوى يــوم
إل بالحــق ،وأكل الربــا ،وأكل مــال اليتيــم ،والتـ ي
الزحــف ،وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافات.
أ
• غــض البــ� ،وكــف أ
الذى ،ورد الســام ،والمــر
بالمعــروف ،والنهــي عــن المنكــر.

السؤال الرابع :أين ..........؟
• القسطنطينية /اسطنبول
•عمان /المملكة أ
الردنية الهاشمية
ن
•� مقر جامعة القدس المفتوحة /طوباس
ي

• القسطنطينية
• عزام إسماعيل

الفائزون ي مسابقة العدد 150
العنوان

اسم الفائز

قيمة الجائزة

 .1إمان عبد امعطي امري

نابلس

250

 .2بشر فاروق محمد كميل

جنن

250

 .3أفنان أسعد كتوت

رام الله

250

 .4محمود محمد عبد الكريم أبو فرح

طولكرم

250

 .5صبحية محمد تايه أبو ريس

طوباس

250

 .6طارق عصام غانم

قلقيلية
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250

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  152رجب  /شعبان 1442هـ شباط  /آذار 2021م

ضوابط تنبغي مراعاتها
عند الكتابة مجلة اإراء

حرص ـاً عــى التواصــل بـ ي ن
«الراء» وقرائهــا الك ـرام ،فإننــا نتوجــه إى أصحــاب الفضيلــة
ـ� مجلــة إ
القــام مــن أ
العلمــاء وأصحــاب أ
الدبــاء والمفكريــن أن ش
يــ�وا مجلتهــم بالكتابــة ،لاســتفادة مــن
ـ� أن تصــل مشــاركاتهم المختلفــة من المقــالت أ
عطائهــم الكريــم ،آملـ ي ن
والبحــاث والقصائد الشــعرية
الهادفــة ،إضافــة إى ملحوظاتهــم الســديدة ،علمـاً أن موضوعــات المجلــة متنوعــة ،تشــمل المجــالت
وغ�هــا ،ويخصــص لــكل موضــوع ينـ شـر مكافــأة ماليــة جيــدة.
الدينيــة إ
والنســانية والثقافيــة والعلميــة ي
ونلفت النتباه إى نرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
ال�يد إ ت ن
و� ،أو باليد.
 .1طباعة المادة المراد شنرها عى الحاسوب ،وترسل عن طريق ب
اللك� ي
 .2أل يزيد المقال عن (  )1500كلمة ،والبحث عن (  ) 3000كلمة.
 .3كتابة نصوص آ
اليات مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
 .4تخريــج أ
الحاديــث مــن مظانهــا المعتـ بـ�ة ،وأن تكــون مش ـكَلة ،وصحيحــة ويلــزم بيــان رأي علمــاء
الحديــث ن ي� مــدى صحتهــا ،إن لــم تكــن مرويــة ن ي� صحيحــي البخــاري ومســلم.
 .5التوثيق عند القتباس ،سواء من ال تن�نت أم الكتب والمراجع والمصادر أ
الخرى.
إ
ن
المعا� والتوثيق  ...إلخ.
حواش سفلية ،تشمل
 .6عمل هوامش ختامية ،أو ٍ
ي
ن
الراء أو
مــع التنبيــه إى نرورة تجنــب إرســال مقــالت أو أبحــاث ســبق شنرهــا ،ســواء ي� مجلــة إ
يغ�هــا ،إضافــة إى المتنــاع عــن إرســال مقــالت منســوخة عــن مجــات أو مواقــع ت
إلك�ونيــة .
نستقبل المراسات عى العنوان آ
ال ت ي� :

الراء  /فاكس  6262495 :ص.ب20517 :
القدس  :مجلة إ
الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.ps - israa@darifta.ps

112

