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ن كل  تهــا لمســتوى ينــدى لــه جبــ�ي اســتباحة حرمــة المســجد الأقــى المبــارك تتصاعــد وت�ي  

ن بوضــع اليــد عليــه تجــري  مســلم غيــور عــى مقدســات دينــه وأمتــه، فالقتحامــات مــن الطامعــ�ي

عــى قــدم وســاق، وبرعايــة الجهــات الرســمية والأمنيــة لســلطات الحتــال ومشــاركتها، والحفريات 

الظاهــرة والباطنــة عنــد جوانبــه وأساســاته، يتفاقــم التوجــس مــن تداعياتهــا وآثارهــا الوخيمــة، 

وللنــاس ممــا يجــري مواقــف واتجاهــات، منهــا العــادل المنصــف، ومنهــا غــ�ي ذلــك.

عينة دالة من جرائم استباحة القدس وامسجد اأقى  

ــارك  ــى المب ــاك للقــدس ومقدســاتها وبخاصــة للمســجد الأق ــس والنته ــع التدني فظائ  

ي  عــام المختلفــة والمتاحــة، ويطلــع عليهــا القــاصي مــن النــاس والــدا�ن تتناقــل أخبارهــا وســائل الإ

مــن عامتهــم وخاصتهــم، وممــا تضمنتــه تلــك الأخبــار  مؤخــراً: حواجــز احتاليــة عزلــت القــدس، 

ــدس  ــت الق ــاق، وتحول غ ــود الإ ــبب قي ن بس ــ�ي ــن المصل ــال م ــبه خ ــات ش ــى ب ــجد الأق والمس

وبخاصــة بلدتهــا القديمــة ومحيــط المســجد الأقــى المبــارك إى ثكنــة عســكرية، ومــا يرافــق ذلــك 

مــن تشــديد الخنــاق عــى أهــل القــدس وروادهــا، وتحريــر المخالفــات الباهظــة والظالمــة لهــم 

جرائم اســتباحة امســجد اأقى 
ــام والتجاهل بن ااهت

الشيخ محمد أحمد حسن
امرف العام



5

ــون  ــم، يجوب ــات منه ــاً المئ ، وأحيان ن ــتوطن�ي ات المس ــرش ــإن ع ــك؛ ف ــل ذل ي مقاب
ــم، و�ن ولمركباته

غــاق المحكــم، ويقتحمــون باحــات المســجد الأقــى  ي ســاعات الإ
شــوارع القــدس، حــ�ت �ن

ي 
ي يقودهــا �ن طــة الحتــال، وخــال تلــك القتحامــات الــ�ت المبــارك، تحــت حمايــة مشــددة مــن رش

كثــ�ي مــن الأحــوال حاخامــات ومســؤولون مــن الحكومــة الحاليــة أو ســابقاتها، ويتــم أداء طقــوس 

ــى  ــجد الأق ــات المس ي باح
ــوم �ن ــكل المزع ــة الهي ــة إقام ــن نظري ن ع ــ�ي ح للمقتحم ــرش ــة،  وال ديني

ــث  فــة، حي ــة الصخــرة المرش ــة ضــد مســجد قب ــا مبيت ــح عــن نواي ــم الت�ي ــاً يت ــارك، وأحيان المب

ــراً  ــوات مؤخ ــت دع ــا، وانطلق ــوم مكانه ــكل المزع ــة الهي قام ــا لإ ــط هدمه ــن خط ــث ع ــدور حدي ي

إى تفكيكهــا، ومــن أحــدث رعــات جرائــم اســتباحة القــدس والمســجد الأقــى المبــارك، قيــام 

ــر  ــامل وتصوي ــح ش ــراء مس ــال بإج ــلطات الحت ــة س ط ــة رش ــة، بحماي ــة الهوي ــة مجهول مجموع

ي  ــ�ت ــات ال ــتمرار الحفري ــع اس ــن م ام ن ــك بال�ت ــه،  وذل ــاحاته ومرافق ــارك وس ــى المب ــجد الأق للمس

ي  �ت ــ�ب ــباط ومق ــاب الأس ي ب
ــة، و�ن ــور الأموي اق والقص ــ�ب ــاحة ال ي س

ــال �ن ــلطات الحت ــا س ــوم به تق

ــة،  ــاب الرحم ــف، وب ي المتح
ــققات �ن ــات تش ــذه الحفري ــن ه ــج ع ــد نت ــفية، وق ــة واليوس الرحم

ي بعــض المنــازل القريبــة، 
ة �ن همــا مــن أجــزاء المســجد الأقــى، إضافــة إى تصدعــات خطــ�ي وغ�ي

ن وحــراس المســجد الأقى  وإى جانــب هــذه النتهــاكات؛ فــإن ماحقــة موظفــي الأوقــاف الرســمي�ي

ن إى آخــر، ويشــمل ذلــك الســتدعاء للتحقيــق، والســجن  تتوســع، وتجــري بشــكل مســتفز مــن حــ�ي

ات، يتجــدد بعضهــا بنــاء عــى قــرارات عســكرية تحــت غطــاء المحاكــم  بعــاد عــن المســجد لفــ�ت والإ

ــا.  ومظلته

ن الهتمام والتجاهل �ة العددجرائم استباحة المسجد الأقى ب�ي اح�ي �ت �ت ا�ف
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ــارك تــدل أو تشــ�ي  ــار اســتباحة القــدس والمســجد الأقــى المب ــة مــن أخب فهــذه العين  

بوضــوح إى مــا تتعــرض لــه القــدس، وأهلهــا وقاصدوهــا بالزيــارة والعمــل، ومقدســاتها وبخاصــة 

ي رابعــة النهــار، 
مســجدها الأقــى المبــارك مــن اعتــداءات ومضايقــات، فالأمــر واضــح كالشــمس �ن

ي الــر والخفــاء، بات اليــوم مكشــوفاً، فالأهداف معلنــة، والغايــات واضحة، 
ومــا كان يخطــط لــه �ن

قليمية  والتنفيــذ يتــم جهــاراً نهــاراً، دون وجــل ول خجل، والظــروف برمتها الصحيــة والسياســية والإ

والعالميــة والقتصاديــة، يســتغلها الطامعــون بالقــدس ومقدســاتها وبخاصــة مســجدها الأقــى 

المبــارك، لتحقيــق أحامهــم، وتطلعــات آبائهــم وأجدادهــم. 

آثار استباحة القدس وامسجد اأقى امبارك عى العرب وامسلمن

ن المســجد الأقــى   ثــر الناتــج عــن العلــم بأخبــار أنــ�ي الســؤال المطــروح بإلحــاح: مــا الأ  

والنتهــاك؟ والتدنيــس  الســتباحة  جرائــم  مــن  المبــارك 

ي  ة بقــوة عــن هــذا الســؤال تلخصهــا وتعــ�ب عنهــا مواقــف الخــذلن، الــ�ت جابــة الحــارن الإ  

اته  ن يظهرهــا أصحابهــا مــن أبنــاء الجلــدة، ســواء منهــم مــن نفــى عــن المســجد الأقــى المبــارك م�ي

ي محاولــة للتهويــن مــن فظاعــة مــا يجــري للمســجد الأقــى المبارك 
التاريخيــة والدينيــة العريقــة، �ن

مــن انتهــاكات وجرائــم، وتســويغ تقديمــه قربانــاً لمغتصبيــه، ومواقــف النشــاز ومقــولت الزيــغ، 

ي حلهــم وترحالهــم، 
عــام المختلفــة، وتبثهــا للنــاس �ن تتحــدث عــن نفســها وتتناقلهــا وســائل الإ

ي كثــ�ي مــن أصحــاب تلــك المواقــف والمقــولت قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )ِإَن ِمَمــا 
ويصــدق �ن

)
1

ــْع مــا ِشــْئَت( )* يِ َفاْصَن ــَوِة اْلأُوَى إذا لــم تســتح�ي أَْدَرَك النــاس مــن َكَاِم الُنُب

* صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إذا لم تستحِي فاصنع ما شئت.
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ــاء الأمــة، تقابلهــا بــكل فخــر  ن مــن أبن الصــورة المظلمــة المزعجــة، لمواقــف المتخاذلــ�ي  

ف بصدورهــم  وا لذلــك الــرش ، حمــاة القــدس وأقصاهــا، الذيــن انــ�ب ن از مواقــف  المرابطــ�ي ن واعــ�ت

ن صلــب بحقهــم الثابــت بهــذا الوطــن ومقدســاته، وعــى رأســها المســجد  العاريــة، ســوى مــن يقــ�ي

يحــة  ي عقيدتهــم وتاريخهــم ووجدانهــم، وقــد أثبتــت هــذه الرش
الأقــى المبــارك، بخصائصــه �ن

ي 
ــع، و�ن ــى أرض الواق ــا ع ــة صدقه ــباناً، حقيق ــيباً وش ــاء، ش ــال ونس ــاء ورج ــن علم ــا م ــن َمثله بم

ي منهــا حفــظ مقدســات  مواقــف البطولــة، والإرار عــى التمســك بالثوابــت الدينيــة والوطنيــة، الــ�ت

ــة فــداء لهــا. ــن قدمــوا أرواحهــم الزكي ــاء للشــهداء الذي الأمــة، والوف

 جرمة التقاعس عن نرة امسجد اأقى امبارك 

ن محمــد، صــى اللــه عليــه  ن والمرســل�ي المســجد الأقــى المبــارك، مــرى خاتــم النبيــ�ي  

ــاكات  ــر، والنته ــط الماك ــاً، بالتخطي اً صعب ــ�ي ــه مص ن الأوى، يواج ــلم�ي ــاة المس ــة ص ــلم، قبل وس

ن حيــال ذلــك المواقــف المتغاضيــة  المتصاعــدة، ومــن منكــرات مواقــف بعــض العــرب والمســلم�ي

ســام ودينهــم وواقعهــم وراعهــم مــع  ي تاريــخ الإ
عمــا يجــري لهــذا المســجد العظيــم �ن

ن  ي أشــار إليهــا القــرآن الكريــم حــ�ي أعدائهــم، ومــن المواقــف المشــابهة لهــذا التخــاذل تلــك الــ�ت

ذكــر جانبــاً مــن قصــة مــوى، عليــه الســام، وهــو يواجــه معســكر الباطــل وعنــاره، فقــد تخــى 

عنــه المتخاذلــون، وآثــروا ســامة القعــود عــى القيــام بواجــب منارتــه ومعاضدتــه، وعــن هــذا 

ــَك  ــَت َوَربُ ــْب أَن ــا َفاْذَه ــواْ ِفيَه ــا َداُم ــداً َم ــا أَبَ ــن نَْدُخَلَه ــا َل ــوَى ِإنَ ــا ُم ــواْ يَ يقــول جــل شــأنه: }َقاُل

ــدة:24(  ــُدوَن{  )المائ ــا َقاِع ــا َهاُهَن ــا ِإنَ َفَقاِت

ن الهتمام والتجاهل �ة العددجرائم استباحة المسجد الأقى ب�ي اح�ي �ت �ت ا�ف
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ي هــذا المقام 
يقــول الســعدي: فمــا أشــنع هــذا الــكام منهــم، ومواجهتهم بــه لنبيهــم �ن  

ورة فيــه إى نــ�ة نبيهــم، وإعــزاز أنفســهم.)1(  الحــرج الضيــق، الــذي قــد دعــت الحاجــة والــ�ن

ــزم  ي الع
ــاً �ن ــذا درس ــل ه ي إرائي ــ�ن ــف ب ــن موق ــل الأول م ــلمو الرعي ــس مس ــد التم وق  

والبســالة ونبــذ الخــذلن، فعــن عبــد اللــه، قــال: )َقــاَل الِمْقــَداُد يَــْوَم بَــْدٍر: يَــا رَُســوَل الَلــِه، ِإنَــا 

لَ نَُقــوُل َلــَك َكَمــا َقاَلــْت بَُنــو ِإْرَاِئيــَل ِلُمــوَى: }َفاْذَهــْب أَنـْـَت َوَربـُـَك َفَقاِتــاَ ِإنـَـا َهــا ُهَنــا َقاِعــُدوَن{ 

ــَلَم(. )2(    ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــَى الل ــِه، َص ــوِل الَل ــْن رَُس َي َع ــُه ُرِ َ ــَك، »َفَكأَن ــُن َمَع ــِض َونَْح ــِن اْم َوَلِك

ن عنهــا أمــام جنــد الباطــل ومعســكره، وقــد فضــل اللــه  فقضايــا الحــق يلزمهــا منافحــ�ي  

 َ ن منــاري الحــق عــى القاعديــن عــن ذلــك، فقــال جــل شــأنه: }لَ يَْســَتِوي اْلَقاِعــُدوَن ِمــَن اْلُمْؤِمِنــ�ي

ي َســِبيِل الّلــِه ِبأَْمَواِلِهــْم َوأَنُفِســِهْم َفَضــَل الّلــُه اْلُمَجاِهِديــَن  ِ
ِر َواْلُمَجاِهــُدوَن �ن َ َ ُ أُْوِىي الــ�ن ْ َغــ�ي

ــَن  ــُه اْلُمَجاِهِدي َ َوَفَضــَل الّل ــُه اْلُحْســ�ن ــَد الّل ــاً َوَع ــًة َوُكـ ــَن َدرََج ــَى اْلَقاِعِدي ــِهْم َع ــْم َوأَنُفِس ِبأَْمَواِلِه

ــاء:95( ــاً{ )النس ــراً َعِظيم ــَن أَْج ــَى اْلَقاِعِدي َع

ــه  ــدى علي ــف إذا كان المعت ، فكي ن ــتضعف�ي ن والمس ــ�ي ــ�ة المظلوم ي ن
ــىن ــب يقت فالواج  

ن الأوى، والمســجد الــذي اختــاره اللــه مــرى لنبيــه محمــد، صــى اللــه  ظلمــاً هــو قبلــة المســلم�ي

ن  اوة للمتخاذلــ�ي ي مكــة المكرمــة؟ جزمــاً فــإن التبكيــت يــزداد رن
عليــه وســلم، مــن بيتــه الحــرام �ن

ــل  ــال ج ، فق ن ــ�ي ــ�ة المظلوم ــن ن ــس ع ــر التقاع ــل ينك ــز وج ــه ع ــه، والل ــذود عن ــه وال ــن ن�ت ع

َ ِمــَن الرَِجــاِل َوالِنَســاء َواْلِوْلــَداِن اَلِذيــَن  ن ي َســِبيِل الّلــِه َواْلُمْســَتْضَعِف�ي ِ
شــأنه:}َوَما َلُكــْم لَ تَُقاِتُلــوَن �ن

يَُقوُلــوَن َربََنــا أَْخِرْجَنــا ِمــْن َهـــِذِه اْلَقْريـَـِة الظَاِلــِم أَْهُلَهــا َواْجَعــل َلَنــا ِمــن َلُدنــَك َوِلّيــاً َواْجَعــل َلَنــا ِمن 
1. تفس�ي السعدي: 1/ 228. 

ِعُدوَن{ )المائدة:24( ُهَنا َقٰ ِتَآ ِإنَا َهٰ 2. صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، سورة المائدة، باب قوله: } َفٱْذَهْب أَنَت َوَربَُك َفَقٰ
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ي  ي محنتــه العصيبــة الــ�ت
اخــي عــن نــ�ة المســجد الأقــى المبــارك �ن ًا{ )النســاء75(، وال�ت َلُدنــَك نَِصــ�ي

يتعــرض لهــا، جريمــة نكــراء، وبخاصــة أن الجرائــم ضــده تقــع عــى مــرأى أهلــه ومســمعهم، ممــن 

تجــب عليهــم ن�تــه.

حقارة امتاجرة بالدين وامقدسات.   

ي قلــب الموازين 
يــر التخــاذل عــن نــ�ة المســجد الأقــى الأســ�ي لــن تفلــح �ن محــاولت ت�ب  

ن القاعــد والعامــل فحســب، وإنمــا البــون شاســع  وتزييــف الحقيقــة، فالفــرق والتبايــن ل يكــون بــ�ي

ــان،  ــن بالإحس ــازاة المحس ــة مج ــة الرباني ــات العدال ــن تجلي ء، وم ــ�ي ــن والم ن المحس ــ�ي ــك ب كذل

ي تؤكــد هــذه  فــت يــداه، والآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الــ�ت ء عــى مــا اق�ت ومحاســبة المــ�ي

ة، منهــا قولــه عــز وجــل: }َمــْن َعِمــَل َصاِلحــاً َفِلَنْفِســِه َوَمــْن أََســاء َفَعَلْيَهــا َوَمــا َربـُـَك  التجليــات كثــ�ي

ِبظَــَاٍم ِلْلَعِبيــِد{ )فصلــت:46( وقــال ســبحانه: }َمــْن َعِمــَل َصاِلحــاً َفِلَنْفِســِه َوَمــْن أََســاء َفَعَلْيَهــا ثـُـَم ِإَى 

ي حصــد المحســن 
ن واحــدة، تتلخــص �ن ي الآيتــ�ي

ــْم تُرَْجُعــوَن{ )الجاثيــة:15( ، فالحقيقــة المرســاة �ن َربُِك

ــم  ــي الظل ــت بنف ــة الأوى ختم ــن الآي ــاءة، لك ــان أو إس ــن إحس ــا م ــا قدم ــيهما بم ء لنفس ــ�ي والم

ي 
، وصلــة ذلــك بالآيــة واضحــة، أمــا الآيــة الثانيــة مــن ســورة الجاثيــة فّذكــرت �ن ن عــن رب العالمــ�ي

خاتمتهــا بالرجعــة الحتميــة للــه للمحاســبة والجــزاء، وصلــة ذلــك بالآيــة واضحــة أيضــاً، فالجــزاء 

ي ذاك اليــوم الــذي تتــم فيــه المحاســبة، ويتــم فيــه الجــزاء، ومــن 
ســاءة يكــون �ن عــى الإحســان والإ

ي الزلزلــة  ي ســور�ت
ي وصفــت هــذه المجريــات يــوم القيامــة، تلــك المتضمنــة �ن الآيــات القرآنيــة الــ�ت

ْوا أَْعَماَلُهــْم*  َ ُ ي ســورة الزلزلــة: }يَْوَمِئــٍذ يَْصــُدُر الَنــاُس أَْشــَتاتاً ِلــ�ي
والقارعــة، حيــث يقــول جــل شــأنه �ن

ن الهتمام والتجاهل �ة العددجرائم استباحة المسجد الأقى ب�ي اح�ي �ت �ت ا�ف
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ي ســورة القارعــة 
ّاً يـَـرَُه{ )الزلزلــة:6 - 8( و�ن َ اً يـَـرَُه* َوَمــن يَْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرٍَة رش ْ َفَمــن يَْعَمــْل ِمْثَقــاَل َذرٍَة َخــ�ي

ــَراِش  ــاُس َكاْلَف ــوُن الَن ــْوَم يَُك ــُة* يَ ــا اْلَقاِرَع ــا أَْدَراَك َم ــُة* َوَم ــا اْلَقاِرَع ــُة* َم يقــول عــز وجــل: }اْلَقاِرَع

ــٍة*  ي ِعيَشــٍة َراِضَي ِ
ــُه* َفُهــَو �ن ــْت َمَواِزيُن ــا َمــن ثَُقَل ــاُل َكاْلِعْهــِن اْلَمنُفــوِش* َفأََم اْلَمْبُثــوِث* َوتَُكــوُن اْلِجَب

َوأََمــا َمــْن َخَفــْت َمَواِزيُنــُه* َفأُُمــُه َهاِويَــٌة* َوَمــا أَْدَراَك َمــا ِهَيــْه* نَــاٌر َحاِمَيــٌة{ )ســورة القارعــة(

ي المجــازاة الربانيــة، ولكــن حديثهــم عنهــا ينحــ� 
والبــرش ليــس مــن صاحياتهــم التدخــل �ن  

، صــى اللــه عليــه  ن ي كتــاب اللــه الكريــم، وســنة نبيــه الأمــ�ي
ي نطــاق مــا علمــوه مــن ســننها المفصلــة �ن

�ن

وســلم، والمنهزمــون يحاولــون ســ�ت عيوبهــم وزيغهــم عــن الجــادة بالخــداع الــذي قــال عنــه ســبحانه: 

ــُعُروَن{ )البقــرة:9( ــا يَْش ــوَن ِإلَ أَنُفَســُهم َوَم ــا يَْخَدُع ــوا َوَم ــَن آَمُن ــَه َواَلِذي ــوَن الّل }يَُخاِدُع

ي يــوم مــن الأيــام 
فالمتاجــرة الرخيصــة بالديــن ومقدســاته، والأوطــان وثرواتهــا، لــن تكــون �ن  

ــذكاء ومهــارات  ــاب ال إل ضــالً وفســقاً وســوء ســبيل، مهمــا حــاول المروجــون لهــا أن يظهروهــا بثي

از، وهــي خيبــة جديــرة  ن نــكار ل بالتباهــي والعــ�ت نجــاز، فهــي انحطــاط جديــر بالإ ي الإ
بــداع وعظمــة �ن الإ

ــا. ــى الخطاي ــي، والإرار ع ي الغ
ــي �ن ي التماه ــ�ن ــك يع ــة، ودون ذل ــة القويم ــدم والمعالج بالن

       امرى أمانة ي أعناق خاصة امسلمن وعامتهم فينبغي أا يضيعوه

نســان، وأبــت حملهــا الســماوات والأرض والجبــال، وأمــر اللــه بحفظهــا،  الأمانــة حملهــا الإ  

ي وصفهــم: }َواَلِذيــَن 
ن لحفظهــا، فقــال عــز وجــل �ن ونهــى عــن تضييعهــا، وأثــ�ن ســبحانه عــى المؤمنــ�ي

ــان: ذكــر جــل  ــوَن{ )المؤمنــون:8 والمعــارج:32(   يقــول صاحــب أضــواء البي ــْم َراُع ــْم َوَعْهِدِه ــْم ِلأََمانَاِتِه ُه

ن الفــردوس، أنهــم راعــون  ن الوارثــ�ي ن المفلحــ�ي ي هــذه الآيــة الكريمــة أن مــن صفــات المؤمنــ�ي
وعــا �ن
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لأماناتهــم وعهدهــم؛ أي محافظــون عــى الأمانــات والعهــود، والأمانــة تشــمل كل مــا اســتودعك اللــه، 

ي اللــه، وحفــظ مــا ائتمنــت عليــه 
وأمــرك بحفظــه، فيدخــل فيهــا حفــظ جوارحــك مــن كل مــا ل يــرصن

مــن حقــوق النــاس. 

ــه وحقــوق النــاس، ومــا  والعهــود أيضــاً، تشــمل كل مــا أخــذ عليــك العهــد بحفظــه مــن حقــوق الل

ة. )1( ــ�ي ــات كث ي آي
ــاً �ن ــات والعهــود جــاء مبين ــة الكريمــة مــن حفــظ الأمان ــه هــذه الآي تضمنت

نســان مــن أمــر دينــه ودنيــاه،  : الأمانــة والعهــد يجمــع كل مــا يحملــه الإ ي يقــول القرطــ�ب  

ة النــاس، والمواعيــد وغــ�ي ذلــك، وغايــة ذلــك حفظــه، والقيــام  قــولً وفعــاً، وهــذا يعــم معــارش

 بــه، والأمانــة أعــم مــن العهــد، وكل عهــد فهــو أمانــة، فيما تقــدم فيه قــول أو فعــل أو معتقــد. )2(

عاه اللــه من الأمانات،  ي موقــع مســؤوليته مؤتمن وراع، ومأمور بحفظ ما اســ�ت
وكل إنســان �ن  

ــَو  ــاُم َراٍع، َوُه َم ــِه، َفالإِ ــْن رَِعَيِت ــُئوٌل َع ــْم َراٍع َوَمْس ــه وســلم: )ُكُلُك ــه علي ــه صــى الل ــاً لقول مصداق

ي بَْيــِت َزْوِجَهــا َراِعَيٌة،  ِ
ي أَْهِلــِه َراٍع، َوُهــَو َمْســُئوٌل َعــْن رَِعَيِتــِه، َوالَمــْرأَُة �ن ِ

َمْســُئوٌل َعــْن رَِعَيِتــِه، َوالرَُجــُل �ن

ي َمــاِل َســِيِدِه َراٍع، َوُهــَو َمْســُئوٌل َعــْن رَِعَيِتِه«، َقاَل: َفَســِمْعُت  ِ
َوِهــَي َمْســُئوَلٌة َعــْن رَِعَيِتَهــا، َوالَخــاِدُم �ن

َ، َصــَى اللــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم، َقــاَل:  ي َهــُؤلَِء ِمــْن رَُســوِل الَلــِه، َصــَى اللــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم، َوأَْحِســُب الَنــ�بِ

ي َمــاِل أَِبيــِه َراٍع، َوُهــَو َمْســُئوٌل َعــْن رَِعَيِتــِه، َفُكُلُكــْم َراٍع، َوُكُلُكــْم َمْســُئوٌل َعــْن رَِعَيِتــِه( )3(،  ِ
 »َوالرَُجــُل �ن

نم صــاح مــا اؤتمــن عــى حفظــه، فهــو مطلــوب بالعــدل  والراعــي هــو الحافــظ المؤتمــن الملــ�ت

 )4
4

ــام بمصالحــه. ) ــه، والقي في
1. أضواء البيان:5/ 319.

.107 /12: ي 2. تفس�ي القرط�ب
ي مال سيده، ول يعمل إل بإذنه.

ي الستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب العبد راع �ن
3. صحيح البخاري، كتاب �ن
4. تحفة الأحوذي: 5/ 294. 

ن الهتمام والتجاهل �ة العددجرائم استباحة المسجد الأقى ب�ي اح�ي �ت �ت ا�ف
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عاهم اللــه إيــاه؟! كونــه  فهــل حفــظ المســلمون المســجد الأقــى المبــارك الــذي اســ�ت  

ي  ســام، الــ�ت مــرى نبيهــم، صــى اللــه عليــه وســلم، وقبلتهــم الأوى، وثالــث أعظــم مســاجد الإ

عاهم اللــه إياهــا، فســكتوا  ي اســ�ت يــع شــد الرحــال فيهــا، أم أنهــم ضيعــوا الأمانــة الــ�ت حــ� ترش

ي عــاه نهــى 
ي التفريــط بهــا جهــاراً نهــاراً، واللــه جــل �ن

عــن ســلبها وتدنيســها، وبعضهــم يشــارك �ن

عــن خيانــة الأمانــة، وحــذر مــن التفريــط فيهــا، فقــال تعــاى: }يـَـا أَيَُهــا اَلِذيــَن آَمُنــواْ لَ تَُخونـُـواْ الّلــَه 

ــوَن{ )الأنفــال:27( ــْم تَْعَلُم ــْم َوأَنُت ــواْ أََمانَاِتُك ــوَل َوتَُخونُ َوالرَُس

  أمــا الذيــن صدقــوا العهــد مــع اللــه، فلــم ولــن يضيعــوا المســجد الأقــى المبــارك، 

ي حفظــه، والــذود عنــه، وشــد الرحــال إليــه مــا اســتطاعوا إى ذلــك ســبياً، 
وســيبقون عــى العهــد �ن

، ول  ن ، ول المتخاذلــ�ي ن ، ول المثبطــ�ي ن ــوا مــع المفرطــ�ي ــوا لأنفســهم يومــاً أن يكون ــن يقبل ولــم ول

ن  ن عــى قدســهم وأقصاهــم، وثــرى أوطانهــم المجبــول بدمــاء شــهدائهم، راجــ�ي مــع المســاوم�ي

َ ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َمــا َعاَهــُدوا الَلــَه َعَلْيــِه  ن أن يكونــوا بذلــك ممــن قــال فيهــم عــز وجــل: }ِمــَن اْلُمْؤِمِنــ�ي

ــوا تَْبِديــاً{ )الأحــزاب:23( ــا بََدُل ــُر َوَم ــن يَنَتِظ ــُه َوِمْنُهــم َم َ نَْحَب ــن َقــىن َفِمْنُهــم َم

ــث  ــارك، مــن عب ــه القــدس ومقدســاتها، وعــى رأســها المســجد الأقــى المب   حمــى الل

، ويــر لهــا تحريــراً عاجــاً غــ�ي آجــل، وهو ســبحانه  ن ، وظلــم الجائريــن، وطمــع الغاصبــ�ي ن العابثــ�ي

ــم. ــىي العظي ــه الع ــوة إل بالل ــول ول ق ــر، ول ح ــة جدي جاب ــر، وبالإ ء قدي ي ــى كل ىش ع
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فَِبأَِي آَاء 
َربَِك تَتََاَرى؟!
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله

رئيس التحرير 

كلم�ة العدد

ــه:  ــبحانه وآلئ ــه س ن بنعم ــ�ي ، المحظوظ ن ــ�ي ــن المخلوق ــرد م ــكل ف ــة ل ي ــن رب ال�ب ــؤال م س  

طــاق، معنــاه بــأي  نســان عــى الإ ي التفســ�ي أن هــذه مخاطبــة لاإ
}َفِبــأَِي آَلء َربـِـَك تََتَمــاَرى{ }النجــم:55{ و�ن

ه، فيقــول: والخطــاب عــام، كأنــه يقــول:  ي تفســ�ي
نعــم ربــك تشــك؟)1(، ويؤكــد هــذا المعــ�ن الــرازي �ن

ــادل؟)2(   ــك أو تج ــامع تش ــا الس ــم أيه ــأي النع ب

}فَِبأَِي آَاء َربُِكَا تَُكِذبَاِن{؟!  
ــة أعــاه مــن  ــة القرآني ي الآي

ــذي جــاء �ن ــه لخلقــه، عــى نســق ال ــكاري آخــر مــن الل ســؤال إن  

ي ســورة الرحمــن، حيــث قــال تعــاى: }َفِبــأَِي آَلء َربُِكَمــا تَُكِذبـَـاِن{ وقــد تكــرر ذكــر 
ســورة النجــم، طــرح �ن

ن آيــة  ي إحــدى وثاثــ�ي
ن آيــة، �ن ي والســبع�ي ي عــروس القــرآن وحدهــا، ذات الثمــا�ن

هــذه الآيــة الكريمــة �ن

تيــة: 13و16و18 و21، و23، و25، و28  ي الآيــات الآ
منهــا، فشــكلت مــا يقــارب 40٪ مــن آياتهــا، وذلــك �ن

و30 و32 و34 و36 و38 و40 و42 و45 و47 و49 و51 و53 و55 و57 و59 و61 و63 و65 و67 و69 و71 

و73 و75 و77.  

نــس والجــن،  ن الإ يــل، أن الآلء هــي النعــم، والخطــاب للثقلــ�ي ن ي التســهيل لعلــوم الت�ن
جــاء �ن  

بدليــل قولــه تعــاى: }َســَنْفُرُغ َلُكــْم أَيَُهــا الَثَقــَاِن{ )الرحمــن:31( وكــرر هــذه الآيــة تأكيــداً ومبالغــة، وقيــل 
ــد. )3( ــس بتأكي ــه، فلي ي قبل ــ�ت ــة ال ــ�ن الآي ــع إى مع ــا يرج ــع منه إن كل موض

يل: 4/ 79. ن 1. التسهيل لعلوم الت�ن
 .23 /29 : 2. التفس�ي الكب�ي

يل: 4/ 83 - 84. ن 3. التسهيل لعلوم الت�ن
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ــاً  ــداً أو تنبيه ــا، تأكي ــرر ذكره ــه تك ــاء أن ــز، ج ــاب العزي ــ�ي الكت ي تفس
ن �ن ــ�ي ــرر الوج ي المح

و�ن  

ي مواضــع، 
للنفــوس، وتحريــكاً لهــا، وهــذه طريقــة مــن الفصاحــة معروفــة، وهــي مــن كتــاب اللــه �ن

ي كام العــرب، وذهــب قــوم منهــم إى أن هــذا التكــرار 
، صــى اللــه عليــه وســلم، و�ن ي ي حديــث النــ�ب

و�ن

ــن. )1(  ــذا حس ــا، وه ــدة منه ــع كل واح ــف م ــرر التوقي ــورة، ك ــم المذك ــت النع ــا اختلف ــو لم ــا ه إنم

نــكار والتوبيــخ عــى مــا فصــل مــن  تيــب الإ ي }فبــأي{ ل�ت
ي الســعود، أن الفــاء �ن ي تفســ�ي أ�ب

وجــاء �ن  

يمــان والشــكر، والتعــرض لعنــوان الربوبيــة المنبئــة عــن  فنــون النعمــاء، وصنــوف الآلء الموجبــة لاإ

ــخ.  ــديد التوبي ، وتش ــ�ي ــد النك ــم، لتأكي ه ــة إى ضم�ي ضاف ــع الإ ــة، م بي ــة، وال�ت ــة الكلي المالكي

ي نفســها، وإمــا بإنــكار 
ومعــ�ن تكذيبهــم بآلئــه تعــاى كفرهــم بهــا، إمــا بإنــكار كونهــا نعمــة �ن  

ــه تعــاى  اكهــم لآلهتهــم ب ــإن إرش ي نفســها، ف
ــا نعمــة �ن اف بكونه ــه تعــاى، مــع العــ�ت ــا مــن الل كونه

ــور  ــم المذك ــن كفره ــ�ي ع ــا، والتعب ــا يوجبه ــاى فيم ــه تع ــا ب ــم له اكه ــي إرش ــن دواع ــادة، م ي العب
�ن

يمــان والشــكر، شــهادة منهــا بذلــك، فكفرهم  بالتكذيــب؛ لمــا أن دللــة الآلء المذكــورة عــى وجــوب الإ

بهــا تكذيــب بهــا ل محالــة؛ أي: فــإذا كان الأمــر كمــا فصــل، فبــأي فــرد مــن أفــراد آلء مالككمــا ومربيكمــا 

بتلــك الآلء تكذبــان؟ مــع أن كاً منهــا ناطــق بالحــق، شــاهد بالصــدق، }فبــأي آلء ربكمــا تكذبان{ممــا 
ي تضاعيــف خلقكمــا مــن ســوابغ النعــم. )2(

أفــاض عليكمــا �ن

اأمر بذكر اآاء وشكرها  
ــاؤل، أو  ــلوب التس ــتخدام أس ــن، باس ــم والرحم ي النج ــور�ت ي س

ــه �ن ــآلء الل ــ�ي ب ــاء التذك ج  

ي ســورة الأعــراف، فجــاء ذكرهــا بصيغــة 
ي، أو التوبيخــي لمنكــري النعــم،  أمــا �ن الســتفهام التذكــ�ي

ــال  ــراف69( وق ــوَن{ )الأع ــْم تُْفِلُح ــِه َلَعَلُك ــُرواْ آلء الّل ــاى: }َفاْذُك ــال تع ــا، فق ن منه ــ�ي ي آيت
ــك �ن ــر، وذل الأم

ي الأَرِْض ُمْفِســِديَن{  )الأعــراف74( ِ
تعــاى: }َفاْذُكــُرواْ آلء الّلــِه َولَ تَْعَثــْوا �ن

ي تفس�ي الكتاب العزيز: 5/ 226.
ن �ن 1. المحرر الوج�ي

ي السعود: 8/ 178 - 179. 2. تفس�ي أ�ب
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ي قــد ذكــرت لكــم بعــض أقســام مــا آتاكــم  ، يعــ�ن ن ن الآيتــ�ي ي هاتــ�ي
ــه �ن وطلــب ذكــر آلء الل  

اللــه مــن النعــم، وذكــر الــكل طويــل، فاذكــروا أنتــم بعقولكــم مــا فيهــا)1(. 

ي تفســ�ي البحــر المحيــط، أن اللــه ذّكرهــم أولً بإنعامــه عليهــم، حيــث جعلهــم خلفــاء، 
و�ن  

وزادهــم بســطة، وذكرهــم ثانيــاً بنعمــه عليهــم مطلقــاً، ل بتقييــد زمــان الجعــل، }واذكــروا{ الظاهــر 

ــر منكــم، رجــاء أن تفلحــوا،  ــل تكــون نعمــه عــى ذك ــر، وهــو أن ل يتناســوا نعمــه، ب ــه مــن الذك أن

تــب عليــه رجــاء  وتعليــق رجــاء الفــاح عــى مجــرّد الّذكــر ل يظهــر، فيحتــاج إى تقديــر محــذوف، ي�ت

الفــاح، وتقديــره، واللــه أعلــم: فاذكــروا آلء اللــه وإفــراده بالعبــادة، أل تــرى إى قولــه: }أجئتنــا لنعبــد 

فــراده بالعبــادة، ونبــذه مــا  ي ذكرهــم آلء اللــه، ذكــر المنعــم عليهــم، المســتحّق لإ
اللــه وحــده{ و�ن

ــا بمعــ�ن اشــكروا.)2(  ــل )اذكــروا( هن ســواه، وقي

مفاصل رئيسة آاء الله عى عباده  
ة والمنوعــة، ل تعــد ول تحــى، مصداقــاً لقولــه ســبحانه  نســان الكثــ�ي ِنعــم اللــه عــى الإ  

عنهــا:}َوِإن تَُعــُدواْ ِنْعَمــَة الّلــِه لَ تُْحُصوَهــا...{ )النحــل18( وقــال تعاى:}َوآتَاُكــم ِمــن ُكِل َمــا َســأَْلُتُموُه َوِإن 

ــاس  ــن الن ــل م ــف لعاق ــم34(، فكي ــاٌر{ )إبراهي ــوٌم َكَف ــاَن َلظَُل نَس ــا ِإَن الإِ ــِه لَ تُْحُصوَه ــَت الّل ــُدواْ ِنْعَم تَُع

ي 
ــه، و�ن ــان وحول نس ــة الإ ي بني

ــودة �ن ــه موج ــل آلء الل ــا؟! فمفاص ــك فيه ــه أو يش ــم الل ــر ِنع أن ينك

ي حديــث ومقــال محــال، وإنمــا المــراد 
حياتــه ومماتــه وآخرتــه، ولأنهــا ل تعــد ول تحــى، فح�هــا �ن

: ي  تذكــ�ي بجوانــب مــن مفاصلهــا الرئيســة؛ للحــث عــى ذكرهــا وشــكرها، ومــن تلــك الجوانــب مــا يــأ�ت

خلق اإنسان:  
 ، ن ن زوجــ�ي ي، ببســاطة وســهولة ويــر، فمــن جمــاع بــ�ي قــدر اللــه أن ييــر الوجــود البــرش  

ــه  ــان ب ــاً، فيقضي ــاً وغرائزي ــة لديهمــا فطري ــه متعــة مرغوب ، يجــدان  في ــ�ش ــر والأخــرى أن أحدهمــا ذك

ن لنشــأة الأجنــة،  حاجــة ملحــة لديهمــا، وإذا شــاء اللــه والتقــى إفــراز الرجــل مــع إفــراز المــرأة الخاصــ�ي

 133 /14 : 1. التفس�ي الكب�ي
2. تفس�ي البحر المحيط: 4/ 328.
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ــد  ــهر، يول ــة أش ــادة بضع ــد ع ــل يمت ــد حم ، وبع ــ�ي ــة والمس ــر بالحرك ــان آخ ــود إنس ــار وج ــدأ مس يب

ي بدعامــة لســتمرار بقائــه، وهــذا المولــود يخــرج بصورة  ي جديــد، يرفــد الوجــود البــرش مخلــوق إنســا�ن

، والجــزء المفــرز  ن ي وصفهــا القــرآن الكريــم بمــاء مهــ�ي ، الــ�ت ن مختلفــة تمامــاً عــن شــكل إفــرازات الزوجــ�ي

ن المتكــون  الــذي كتــب لــه النجــاح للتلقيــح، ل يــرى إل بالمجاهــر الدقيقــة، ومــن ثــم يخــرج الجنــ�ي

ي والقبــض، عــدا عــن المكونــات الداخليــة المتكاملــة،  مــزوداً بأجهــزة منظمــة، للســمع والبــ� والمــ�ش

ــة ودور  ــورة وإرادة وحرك ــه ص ــوق ل ــذا المخل ــنون، وإذا به ــام والس ــر الأي ــة، وتم ــواس الخاص والح

ــرآن  ي الق ــد عــ�ن ــك، وق ــذا دوالي ي، وهك ــرش ــة الوجــود الب ي تواصــل عملي
ــه �ن ــادي، آخــر يســاهم ب ري

نســان، والآيــات العظيمــة  ي آيــات خلــق الإ
الكريــم بالتنبيــه ولفــت الأنظــار وجــذب العقــول للتفكــ�ي �ن

ي أي منهــا يحــدث مشــكلة خلقيــة، إضافــة 
ي أجهزتــه البدنيــة المصممــة بدقــة متناهيــة، وأي خلــل �ن

�ن

، وبصــورة تجــذب كل  نســان بجنســيه الذكــر والأنــ�ش ي أضفاهــا اللــه عــى الإ إى الناحيــة الجماليــة، الــ�ت

ي الوضــع الطبيعــي، أو 
نســان عــن تعطيلهــا �ن جنــس منهمــا لاآخــر، بصــورة فطريــة عفويــة، يعجــز الإ

ٍء َخَلَقــُه َوبـَـَدأَ  ْ ي َ التشــويش عليهــا، ومــن الآيــات القرآنيــة ذات الصلــة، قولــه تعــاى: }اَلــِذي أَْحَســَن ُكَل ىش

ــَخ ِفيــِه ِمــن  * ثُــَم َســَواُه َونََف ن ــاء َمِهــ�ي ــَلُه ِمــن ُســَاَلٍة ِمــن َم * ثُــَم َجَعــَل نَْس نٍ نَســاِن ِمــن ِطــ�ي ــَق اْلإِ َخْل

َْفِئــَدَة َقِليــاً َمــا تَْشــُكُروَن{ )الســجدة:7 - 9(،  }َوالّلــُه أَْخرََجُكــم ِمن  ُروِحــِه َوَجَعــَل َلُكــُم الَســْمَع َواْلأَبَْصــاَر َواْلأ

َْفِئــَدَة َلَعَلُكــْم تَْشــُكُروَن{ )النحل:78(  بُطـُـوِن أَُمَهاِتُكــْم لَ تَْعَلُمــوَن َشــْيئاً َوَجَعــَل َلُكــُم اْلَســْمَع َوالأَبَْصــاَر َوالأ

*َوَهَديَْناُه الَنْجَديِْن{ )البلد:8 - 10(   ن ْ *َوِلَساناً َوَشَفَت�ي ن ْ   }أََلْم نَْجَعل َلُه َعْيَن�ي

ــِن  ي أَْحَس ِ
ــاَن �ن نَس ــا اْلإِ ــْد َخَلْقَن ــبحانه: }َلَق ــال س ــم، فق ــن تقوي ي أحس

ــان �ن نس ــق الإ ــه خل والل  

نَســاُن  نســان بأنــه خلقــه فســواه فعدلــه، فقــال عــز وجــل: }يَــا أَيَُهــا اْلإِ :4( وذكــر اللــه الإ ن تَْقِويــٍم{ )التــ�ي

ــَك{ )النفطــار:6 - 8( ــا َشــاء َرَكَب ي أَِي ُصــورٍَة َم ِ
ــَك* �ن ــَك َفَســَواَك َفَعَدَل ــِذي َخَلَق ــَك اْلَكِريــِم* اَل ــَرَك ِبَربِ ــا َغ َم

ن ســابقي  نَســاُن َمــا َغــَرَك ِبَربـِـَك اْلَكِريــِم{ يتقاطــع مــع التســاؤل�ي نــكاري هنــا: }يـَـا أَيَُهــا اْلإِ   والتســاؤل الإ

الذكــر: }َفِبــأَِي آَلء َربـِـَك تََتَمــاَرى{؟! و}َفِبــأَِي آَلء َربُِكَمــا تَُكِذبـَـاِن{؟! 
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َفِبأَِي آَلء َربَِك تََتَماَرى؟!

ه معتــدلً، متناســب الخلــق،  ــه ســوياً، ســالم الأعضــاء، فصــ�ي نســان فجعل ــه خلــق الإ فالل  

ــض  ــع، ول بع ن أوس ــ�ي ــدى العين ــول، ول إح ــن أط ــدى اليدي ــل إح ــم يجع ــه، فل ــاوت في ــ�ي تف ــن غ م

ي قائمــاً، ل كالبهائــم، وخلقــه خلقــة  الأعضــاء أبيــض وبعضهــا أســود، وجعلــه معتــدل الخلــق، يمــ�ش

ي }َمــا َشــآء{مزيدة، 
حســنة، مفارقــة لســائر الخلــق، أو فعدلــه إى بعــض الأشــكال والهيئــات، و)َمــا( �ن

ي الحســن والقبــح، والطــول 
ي أّي صــورة اقتضتهــا مشــيئته وحكمتــه، مــن الصــور المختلفــة �ن

أي ركبــك �ن

ــا  ــذه الآلء كله ــع ه ــبه. )1( وم ــاف الش ــارب، وخ ــض الأق ــبه ببع ــة، والش ــورة والأنوث ــ�، والذك والق

ــه.  ــه أو يعصي ــر برب ــدع بالباطــل؟! فينكرهــا ويكف ــف يُخ نســان كي ــر الإ عجــب لأم

والمــراد بـــ }َمــا َغــَرَك ِبَربـِـَك اْلَكِريــِم{؟! أي مــا الــذي خدعــك وســول لــك الباطــل؟! حــ�ت تركت   

الواجبــات وأتيــت بالمحرمــات، والمعــ�ن مــا الــذي أمنــك مــن عقابــه؟ مــع أنــه غــ�ي مأمــون، هــذا إذا 

نَســاُن َمــا َغــَرَك ِبَربـِـَك اْلَكِريِم{عــى جميــع العصــاة، وأما إذا  ي قولــه تعــاى: }يـَـا أَيَُهــا اْلإِ
حمــل الخطــاب �ن

؟!)2(  حمــل عــى الكافــر، فالمعــ�ن مــا الــذي دعــاك إى الكفــر والجحــد بالرســل، وإنــكار الحــرش والنــرش

ر لــه ليتمــارى  نســان، يبقــى مــ�ب ي خلــق الإ
  فهــل مــع هــذه الآلء العظيمــة الظاهــرة البينــة �ن

ي تكذيبهــا؟! 
ي آلء اللــه، أو يوجــد لــه عــذر �ن

�ن

الهداية للحق واإمان:  
ي حياتهــم 

ة، يلمســها المهتــدون �ن يمــان كثــ�ي ن الهدايــة لاإ وجــوه الِنعــم المســتوحاة مــن معــ�ي  

ون بهــا ويفتخــرون وينعمــون، وعــن هــذا يُحــدث القــرآن الكريــم،  ن ي الآخــرة يعــ�ت
الدنيــا ويعيشــونها، و�ن

ــَع ِرْضَوانَــُه ُســُبَل  ــُه َمــِن اتََب ــِه الّل * يَْهــِدي ِب ٌ ن ــِه نُــوٌر َوِكَتــاٌب ُمِبــ�ي فيقــول تعــاى: }...َقــْد َجاءُكــم ِمــَن الّل

ــدة: 15 - 16( ــَتِقيٍم{ )المائ ــْم ِإَى ِرَاٍط ُمْس ــِه َويَْهِديِه ــوِر ِبِإْذِن ــاِت ِإَى الُن ــِن الظُُلَم ــم ِم ــاَِم َويُْخِرُجُه الَس

َنَْهــاُر َوَقاُلــواْ اْلَحْمُد  ي ُصُدوِرِهــم ِمــْن ِغــٍل تَْجــِري ِمــن تَْحِتِهــُم الأ ِ
ويقــول عــز وجل:}َونَزَْعَنــا َمــا �ن  

ِلّلــِه اَلــِذي َهَدانـَـا ِلَهـــَذا َوَمــا ُكَنــا ِلَنْهَتــِدَي َلــْول أَْن َهَدانـَـا الّلــُه َلَقــْد َجــاءْت رُُســُل َربَِنــا ِباْلَحــِق َونـُـوُدواْ أَن 

ــوَن{ )الأعــراف:43( ــْم تَْعَمُل ــا ُكنُت ــا ِبَم ــُة أُوِرثُْتُموَه ــُم اْلَجَن ِتْلُك

1. الكشاف: 4/ 716.
2. التفس�ي الكب�ي : 31/ 73.
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ولجليــل نعمــة الهدايــة عــى المهتديــن، َمن الله عليهم بهــا، فقال عز وجــل: }يَُمُنــوَن َعَلْيَك أَْن   

{)الحجرات:17( َ ن يَمــاِن ِإن ُكنُتْم َصاِدِق�ي َ ِإْســَاَمُكم بَِل الَلــُه يَُمُن َعَلْيُكْم أَْن َهَداُكْم ِلْاإِ  أَْســَلُموا ُقــل َل تَُمُنوا َعَىي

ي جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، ويلخــص الحديــث 
فالهدايــة مؤداهــا أن يســتقر أهلهــا �ن  

ي الحديــث الصحيــح، عــن رســول الَلــِه، صــى 
، كمــا جــاء �ن ي هــذا المصــ�ي

القــدىي آلء اللــه المتجليــة �ن

ٌ َرأَْت، ول أُُذٌن َســِمَعْت،  ن ْ ، مــا َل َعــ�ي َ ن اللــه عليــه وســلم: قــال اللــه تعــاى: )أَْعــَدْدُت ِلِعَبــاِدي الَصاِلِحــ�ي
   )

1

*( )} نٍ ُ ، فاقــرؤوا إن ِشــْئُتْم: }فــا تَْعَلــُم نَْفــٌس مــا أُْخِفــَي لهــم مــن ُقــرَِة أَْعــ�ي ٍ َ ول َخطَــَر عــى َقْلــِب بـَـرش

تسخر موجودات الكون مصالح اإنسان ومنافعه:  
ي ســمائه وأرضه، من 

نســان، أن ســخر لــه موجودات الكــون، ما �ن مــن آلء الله الواســعة عى الإ  

ي تحدثت  نبــات وحيــوان وبحــار وأنهــار وجبــال وســهول ووديان، ومــا إى ذلك، ومــن الآيــات القرآنية الــ�ت

ي اْلأَرِْض َوأَْســَبَغ  ِ
ي الَســَماَواِت َوَمــا �ن ِ

، قولــه تعــاى: }أََلــْم تـَـَرْوا أََن الَلَه َســَخَر َلُكــم َمــا �ن عــن هــذا التســخ�ي

{ )لقمان:20( ٍ ِ ِعْلٍم َوَل ُهًدى َوَل ِكَتــاٍب ُمِن�ي ْ ي الَلِه ِبَغ�ي ِ
 َعَلْيُكــْم ِنَعَمــُه ظَاِهــرًَة َوبَاِطَنــًة َوِمَن الَناِس َمن يَُجــاِدُل �ن

َ َوَسَخَر َلُكُم الَلْيَل َوالَنَهاَر{  )إبراهيم:33( ن          ويقول عز وجل: }َوَسَخر َلُكُم الَشْمَس َواْلَقَمَر َدآِئَب�ي

ي َذِلَك َلآيـَـاٍت ِلَقْوٍم يَْعِقُلون{  ِ
}َوَســَخَر َلُكــُم الَلْيَل َواْلَنَهاَر َوالَشــْمَس َواْلَقَمَر َواْلُنُجوُم ُمَســَخَراٌت ِبأَْمِرِه ِإَن �ن

نســان أن  ة، ومــادام الأمــر كذلــك، فكيف لاإ )النحــل:12( والآيــات القرآنيــة الدالــة عــى هــذا التســخ�ي كثــ�ي

. ي مجالت ش�ت
ات الأرض والسماوات وما فيهن، �ن ي هذه الِنعم، أو يكذبها، وهو ينتفع من خ�ي

 يتمارى �ن

صحة العقول واأبدان:  
، الذيــن  الصحــة تــاج عــى رؤوس الأصحــاء، يــراه أكــ�ش ويتمعــن بــه بشــكل أعمــق المــرصن  

اً مــا يغفــل الأصحــاء عــن التأمــل بهــذه  ــ�ي ــون مــن فقــد هــذه النعمــة، أو مــن عــور فيهــا، وكث يعان

النعمــة، ول يبــادرون إى شــكر اللــه عليهــا، فالصحــة نعمــة يتفضــل اللــه بهــا عــى خلقــه، لتســتقيم 

ي خلــل المــذاق، كمــا
هــا يفقــد المــرء اللــذات، ويقــع �ن حياتهــم، ويشــعروا بمتعــة الحيــاة معهــا، وبغ�ي

ي صفة الجنة وأنها مخلوقة.
* صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء �ن
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َفِبأَِي آَلء َربَِك تََتَماَرى؟!

: ي  قال الشعراء، من أمثال المتن�ب

ومْن يَُك ذا فٍم ُمٍر مريٍض             يجد ُمراً بِه الماء الُزلل

ي: وكما قال البوص�ي

ُ ضوَء الشمِس من رَمٍد     ويُنِكُر الفُم طعَم الماِء ِمْن َسقِم ن قد تُنكُر الع�ي

نســان، فعــن  ي تفضــل بهــا عــى الإ فليــس غريبــاً أن تعــد الصحــة مــن ِنعــم اللــه الجليلــة الــ�ت  

ــاِن َمْغُبــوٌن ِفيِهَمــا  ، صــى اللــه عليــه وســلم: )ِنْعَمَت ي ي اللــه عنهمــا، قــال: قــال النــ�ب
ابــن َعَبــاٍس، رصن

ــَراُغ( )1( ــُة َواْلَف ــاس؛ الِصَح ــن الن ٌ م ــ�ي َكِث

َ الــَدَواِب  َ والمــراد بالصحــة هنــا ســامة البــدن والنفــس والعقــل، فاللــه تعــاى يقــول: }ِإَن رش  

ي الآيــة الكريمــة العقــل وحــواس بدنيــة.
ِعنــَد الّلــِه الُصــُم اْلُبْكــُم اَلِذيــَن لَ يَْعِقُلــوَن{ )الأنفــال:22( فذكــر �ن

ــم، أو  ــا عليه ــم به ي أنع ــ�ت ــة ال ــة والعقلي ــم البدني ــون الِنع ــن يعطل ــى الذي ــه ع ــى الل ونع  

نــِس َلُهــْم ُقُلــوٌب لَ  اً ِمــَن اْلِجــِن َوالإِ يســيئون اســتخدامها، فقــال عــز وجــل: }َوَلَقــْد َذَرأْنـَـا ِلَجَهَنــَم َكِثــ�ي

َنَْعــاِم بـَـْل ُهــْم أََضُل  وَن ِبَهــا َوَلُهــْم آَذاٌن لَ يَْســَمُعوَن ِبَهــا أُْوَلـــِئَك َكالأ ٌ لَ يُْبــِ�ُ ن ُ يَْفَقُهــوَن ِبَهــا َوَلُهــْم أَْعــ�ي

ــوَن{ )الأعــراف:179( ــُم اْلَغاِفُل ــِئَك ُه أُْوَلـ

نســان قــد يبتــى بالمــرض، ومــن نعــم اللــه عليــه أن  وإى جانــب أن الصحــة نعمــة، فــإن الإ  

ييــر لــه الشــفاء، مصداقــاً لقولــه تعــاى المنســوب إى إبراهيــم، عليــه الســام:}َوِإَذا َمِرْضــُت َفُهــَو 

{ )الشــعراء:80(  نِ يَْشــِف�ي

فمــن نعــم اللــه عــى المــرصن أنــه ســبحانه أنــزل لــكل داء دواء، فالرســول، صــى اللــه عليــه   

وســلم، لمــا ذكــر الحمــى حــث عــى إبرادهــا بالمــاء، حيــث قال:)اْلُحَمــى مــن َفــْوِر جنهــم، َفأَبِْرُدوَهــا 

َعْنُكــْم ِباْلَمــاِء()2(، فالحمــى حــرارة، ومــن وســائل خفضهــا المــاء، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، 

ــُكِل َداٍء  ــَفاًء()3(، وقال:)ِل ــه ِش ــَزَل ل ْ ــه َداًء إل أَن ــَزَل الل ْ ــا أَن ــدواء، فقال:)م ــداء وال ــزل ال ــه أن ن أن الل ــ�ي ب

ــِه عــز وجــل()4(. ــِإْذِن الَل ــَرأَ ِب ــَداِء، بَ ــَب َدَواُء ال ــإذا أُِصي َدَواٌء، ف

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ل عيش إل عيش الآخرة. 
2. صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة.

3. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إل أنزل له شفاء.
4. صحيح مسلم، كتاب التداوي، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.

كلم�ة العدد
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ه،   ومــع الحــث عــى التــداوي يبقــى الأمــل والتطلــع إى الشــفاء مرهونــاً بقــدر اللــه وتيســ�ي  

، حســب مــا قــال ســبحانه عنه:}َوأَيـُـوَب  فهــذا أيــوب، عليــه الســام، يدعــو اللــه أن يكشــف عنــه الــ�ن

ــاء:83( {)الأنبي َ ن ــُم الَراِحِم�ي ــَت أَرَْح ُ َوأَن ُ ــ�ن َ ال ي ــ�نِ ِي َمَس ــُه أَ�ن ــاَدى َربَ ِإْذ نَ

َ قــد َخَفــَت  ن وعــن أَنـَـٍس أََن رَُســوَل الَلــِه،  صــى اللــه عليــه وســلم،  َعــاَد رَُجــًا مــن اْلُمْســِلِم�ي  

ٍء أو تَْســأَُلُه  ْ ي َ َفَصــاَر ِمْثــَل اْلَفــْرِخ، فقــال لــه رســول الَلــِه، صــى اللــه عليه وســلم: )هــل ُكْنــَت تَْدُعــو ِبــ�ش

ــا، فقــال  ي الُدنَْي
ــُه ىي �ن ي اْلآِخــرَِة، َفَعِجْل

ــِه �ن ي ِب ــَت ُمَعاِقــ�بِ ــاُه؟ قــال: نعــم، كنــت أَُقــوُل: اللهــم مــا ُكْن ِإيَ

ــَت: اللهــم    ــَا ُقْل ــَتِطيُعُه، أََف ــُه أو َل تَْس ــِه، َل تُِطيُق ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم: ُســْبَحاَن الَل رســول الَل
ــَفاُه( )1( ــه َفَش ــَه ل ــا الَل ــاِر، قــال: َفَدَع ــَذاَب الَن ــا َع ــَنًة، َوِقَن ــرَِة َحَس ي اْلآِخ

ــَنًة، و�ن ــا َحَس ي الُدنَْي
ــا �ن آِتَن

ــى  ــذي يبت ــى ال ــل ع ــاه يتفض ي ع
ــل �ن ــه ج ــإن الل ــة، ف ــة والعافي ــة الصح ــب نعم ــإى جان ف  

، صــى اللــه عليــه  ي ي ُهَريـْـرََة، عــن النــ�ب ي َســِعيٍد اْلُخــْدِرِي، َوَعــْن أ�ب بمــرض، باحتســاب الأجــر لــه، فعــن أ�ب

وســلم، قــال: )مــا يُِصيــُب اْلُمْســِلَم مــن نََصــٍب ول َوَصــٍب، ول َهــٍم ول ُحــْزٍن، ول أًَذى ول َغــٍم، حــ�ت 

ي روايــة لمســلم عنهمــا: )مــا يُِصيــُب اْلُمْؤِمــَن 
الَشــْوَكِة يَُشــاُكَها، إل َكَفــَر اللــه بهــا مــن َخطَايـَـاُه( )2(،  و�ن

ــِيَئاِتِه( )3( ــِه مــن َس ــَر ِب ــُه، إل ُكِف ــِم يَُهُم ــَزٍن، حــ�ت اْلَه ــَقٍم ول َح ــٍب، ول َس مــن َوَصــٍب ول نََص

ي أنفســهم، فقــال عــز وجــل: }َوَلَنْبُلَونَُكْم 
وبــرش اللــه الصابريــن عــى البتاء الذيــن يصيبهم �ن  

ِ الَصاِبِريــَن{  )البقــرة: 155( ِ ــَراِت َوبَــرش ــَواِل َوالأنُفــِس َوالَثَم ــَن الأََم ــٍص ِم ــَن اْلَخــوف َواْلُجــوِع َونَْق ٍء ِم ْ ي َ  ِبــ�ش

ــال:  ــة، فق ــه العافي ــألوا الل ن أن يس ــلم�ي ــلم، المس ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــم الرس وعّل  

ــع  ــة لدف ــة المتناول ــاظ العام ــن الألف ــة م ــَة( )4(، والعافي ــَه اْلَعاِفَي ــُلوا الَل ــُدِو، َوَس ــاَء اْلَع ــْوا ِلَق )َل تََتَمَن
 )5( والآخــرة.  والدنيــا  الديــن  ي 

�ن والباطــن،  البــدن  ي 
�ن المكروهــات جميعهــا 

ي الدنيا.
ستغفار، باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة �ن 1. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة و الإ

ي كفارة المرض.
، باب ما جاء �ن 2. صحيح البخاري، كتاب المرصن

3. صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض، أو حزن، أو نحو ذلك، ح�ت الشوكة يشاكها.
ي لقاء العدو.   ، باب كراهية تم�ن ي 4. صحيح البخاري، كتاب التم�ن

ح النووي: 12/ 46.  5. صحيح مسلم برش
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َفِبأَِي آَلء َربَِك تََتَماَرى؟!

تــب عليــه مــن جــزاء الصابريــن عليــه، فعــن  حــ�ت إن المــرض يكــون نعمــة مــن ناحيــة مــا ي�ت  

ٍ يَُعــوُدُه، -قــال:  ي ، صــى اللــه عليــه وســلم، دخــل عــى أَْعــَرا�بِ ي ي اللــه عنهمــا، )أََن النــ�ب
ابــن َعَبــاٍس، رصن

، صــى اللــه عليــه وســلم، إذا دخــل عــى َمِريــٍض يَُعــوُدُه، قــال: َل بَــأَْس، طَُهــوٌر إن َشــاَء  ي وكان النــ�ب

ــوُر- أو  ــى تَُف ــَي ُحَم ــْل ِه ــوٌر؟! َكَا، بَ ــه، قــال: قلــت طَُه ــاَء الل ــوٌر إن َش ــأَْس، طَُه ــه: َل بَ ــه - فقــال ل الل

 )
1

ــْم ِإًذا( )* ــه وســلم: َفَنَع ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــوَر، فقــال الن ــرُُه اْلُقُب ، تُِزي ٍ ــ�ي ــْيٍخ َكِب ــوُر- عــى َش تَُث

وقــد حــ�ي عــن شــخص شــكا ضيــق حالــه ومعاشــه... فقــال لــه عالــم حكيــم: أتبيــع بــ�ك   

ي  بمئــة ألــف؟ قــال: ل. قــال الحكيــم: أتبيــع ســمعك بمئــة ألــف؟ قــال: ل. قــال الحكيــم: فأنــت الغــ�ن

ــن. ــاع بثم ــا ل يب بم

نسان مع جزيل هذه الآلء أن يتمارى، أو يكذب ويجحد؟!! فكيف لاإ  

امال والبنون:  
ي الحيــاة 

، وجعلهمــا زينــة لــه �ن ن نســان أن متعــه بالمــال والبنــ�ي مــن ِنعــم اللــه وآلئــه عــى الإ  

ــَد  ٌ ِعن ْ ــاُت َخــ�ي ــاُت الَصاِلَح ــا َواْلَباِقَي ــاِة الُدنَْي ــُة اْلَحَي ــوَن ِزيَن ــاُل َواْلَبُن ــا، وقــد قــال عــز وجــل: }اْلَم الدني

ــف:46( ــاً{ )الكه ٌ أََم ْ ــ�ي ــاً َوَخ ــَك ثََواب َربِ

ــذود  ، يعشــقهما، ويســعى إى تحصيلهمــا، وي ن ــ�ي نســان شــغوفاً للمــال والبن ــق الإ ــه خل فالل  

عنهمــا بالغــاىي والنفيــس، ويعتــوره نقــص كبــ�ي عنــد فقدهمــا، أو حرمانــه منهمــا، أو مــن أحدهمــا.

ــا  ــَر ِبآيَاِتَن ــِذي َكَف ــَت اَل نســان المتبجــح يتباهــى بهمــا، فعنــه يقــول تعــاى: }أََفَرأَيْ حــ�ت إن الإ  

ــَوالً َوأَْوَلداً َوَمــا نَْحــُن  ُ أَْم َ َ َمــالً َوَوَلــداً{  )مريــم:77( ويقــول عــز وجــل: }َوَقاُلــوا نَْحــُن أَْكــ�ش ن َ َوَقــاَل َلأُوتَــ�ي

َ أَْمــَوالً َوأَْولَداً  َ { )ســبأ: 35( ويقــول ســبحانه:}َكاَلِذيَن ِمــن َقْبِلُكــْم َكانُــواْ أََشــَد ِمنُكــْم ُقــَوًة َوأَْكــ�ش َ ن ِبُمَعَذِبــ�ي

ــْم  ــْم َوُخْضُت ــْم ِبَخاَِقِه ــن َقْبِلُك ــَن ِم ــَتْمَتَع اَلِذي ــا اْس ــْم َكَم ــَتْمَتْعُتم ِبَخاَِقُك ــْم َفاْس ــَتْمَتُعواْ ِبَخاِقِه َفاْس

ــة:69( وَن{ )التوب ــاِرُ ــُم اْلَخ ــَك ُه ــرَِة َوأُْوَلِئ ــا َوالآِخ ي اُلدنَْي ِ
ــْم �ن ــْت أَْعَماُلُه ــِئَك َحِبطَ ــواْ أُْوَلـ ــِذي َخاُض َكاَل

سام. ي الإ
* صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب عامات النبوة �ن
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نعم الله يتفضل بها عى من يشاء ومنعها عمن يشاء:  
لــم ينحــ� التذكــ�ي بــآلء اللــه بلفــت الأنظــار إليهــا، وشــد النتبــاه، وإنمــا جــرى التأكيــد   

ــه  ــن آيات ــد م ي العدي
ــك �ن ــه، وذل ــن الل ــكالها، م ــا وأش ــف أصنافه ي مختل

ــا �ن ــى أنه ــح ع ي ال�ي ــرآ�ن الق

ــِه  ُ َفِإَلْي ُ ــ�ن ــُكُم ال ــَم ِإَذا َمَس ــِه ثُ ــَن الّل ــٍة َفِم ــن نِْعَم ــم ِم ــا ِبُك ــاى: }َوَم ــه تع ــا قول ي منه ــ�ت ــة، ال الكريم

تَْجــأَُروَن{ )النحــل:53( وقولــه عــز وجل:}َواْذُكــُرواْ ِنْعَمــَة الّلــِه َعَلْيُكــْم َوِميَثاَقــُه اَلــِذي َواثََقُكــم ِبــِه ِإْذ ُقْلُتــْم 

ي نصــت عــى  َســِمْعَنا َوأَطَْعَنــا َواتَُقــواْ الّلــَه ِإَن الّلــَه َعِليــٌم ِبــَذاِت الُصــُدوِر{ )المائــدة:7( ومــن الآيــات الــ�ت

ــم، و22 مــن الشــعراء. ــدة، و6 مــن إبراهي ــن المائ ، 171 و174 مــن آل عمــران، و20 م هــذا المعــ�ن

حــ�ت عــى الصعيــد المجتمعــي، فــإن للــه فضــاً ونعمــًة عــى عبــاده بتحقيــق التآلــف بينهــم،   

 َ ن ْ ــ�ي ــت بَ ــا أََلَف ــاً َم ي الأَرِْض َجِميع ِ
ــا �ن ــَت َم ــْو أَنَفْق ــْم َل َ ُقُلوِبِه ن ْ ــ�ي ــَف بَ ــأنه: }َوأََل ــل ش ــه ج ــاً لقول مصداق

ــال:63( ــٌم{ )الأنف ــٌز َحِكي ــُه َعِزي ــْم ِإنَ ــَف بَْيَنُه ــَه أََل ــِكَن الّل ــْم َوَلـ ُقُلوِبِه

ــو  ــه، وه ــى خلق ــه ع ــن آلء الل ــارزاً م ــدداً ب ــام، ع ــه الس ــم، علي ــتعرض إبراهي ــد اس وق  

ــِه  َِبي ــاَل ِلأ ــَم* ِإْذ َق ــأَ ِإبَْراِهي ــْم نََب ــُل َعَلْيِه ــاى: }َواتْ ــال تع ، فق ن ــ�ي ــرب العالم ــوا ب ــه ليؤمن ــج قوم يحاج

* َقــاَل َهــْل يَْســَمُعونَُكْم ِإْذ تَْدُعــوَن* أَْو  َ ن َوَقْوِمــِه َمــا تَْعُبــُدوَن* َقاُلــوا نَْعُبــُد أَْصَنامــاً َفَنظَــُل َلَهــا َعاِكِفــ�ي

وَن* َقاُلــوا بـَـْل َوَجْدنـَـا آبَاءنـَـا َكَذِلــَك يَْفَعُلــوَن* َقــاَل أََفَرأَيُْتم َمــا ُكنُتــْم تَْعُبُدوَن*أَنُتْم  ُ ُ يَنَفُعونَُكــْم أَْو يـَـ�ن

ي  ي َفُهــَو يَْهِديِن*َواَلــِذي ُهــَو يُطِْعُمــ�نِ *اَلــِذي َخَلَقــ�نِ ن َْقَدُمــوَن* َفِإنَُهــْم َعــُدٌو ِىي ِإَل رََب اْلَعاَلِم�ي َوآبَاُؤُكــُم اْلأ

ي  * َواَلــِذي أَطَْمــُع أَن يَْغِفــَر ِىي َخِطيَئــ�تِ نِ ي ثـُـَم يُْحِيــ�ي * َواَلــِذي يُِميُتــ�نِ نِ *َوِإَذا َمِرْضــُت َفُهــَو يَْشــِف�ي نِ َويَْســِق�ي

يَــْوَم الِديِن{)الشــعراء:69 - 82(

شكر الله عى آائه:  
ن بشــكر الَمْنِعــم، وأن يســتقر  ي أن تلهــج ألســنة المنعمــ�ي

الموقــف الصحــي والمنطقــي يقتــىن  

جــم المتنعمــون استشــعارهم بفضــل الُمْنِعــم  ــه ســبحانه عليهــم، وأن ي�ت ي قلوبهــم إيمــان بفضل
�ن

ي صاتهــم وصدقاتهــم وحســن ســلوكهم وعاقاتهــم 
ســبحانه إى أعمــال شــاكرة، تبديهــا جوارحهــم �ن
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َفِبأَِي آَلء َربَِك تََتَماَرى؟!

ي أَْذُكْرُكــْم َواْشــُكُرواْ ِىي َولَ تَْكُفــُروِن{  مــع الخلــق، وقــد أمــر ســبحانه بشــكره، فقــال عــز وجل:}َفاْذُكــُرو�نِ

ــْم  ــِه ِإن ُكنُت ــْم َواْشــُكُرواْ ِلّل ــا َرَزْقَناُك ــاِت َم ــواْ ِمــن طَِيَب ــواْ ُكُل ــَن آَمُن ــا اَلِذي ــا أَيَُه )البقــرة:152( وقــال تعاى:}يَ

ــُدوَن{ )البقــرة:172(  ــاُه تَْعُب ِإيَ

ــورة  ــن س ــرة، و71و114 و121م ــن البق ــر: 211 م ــذا الأم ــل ه ــة مث ــات المتضمن ــن الآي وم  

النحــل، و17 مــن العنكبــوت، و15 مــن ســبأ، و7 مــن إبراهيــم، و9 مــن الأحــزاب، و57 مــن الصافــات،  

ــى.  ــن الضح ــم، و11 م ــن القل ــرات، و2 و49 م ــن الحج ــان، و8 م ــن الدخ ــرف، و27 م ــن الزخ و13 م

ي أقوالــه وأعماله، 
وكان الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يحــرص عــى شــكر الله عــى آلئــه �ن  

َ الَلــِه،  صــى اللــه عليــه وســلم، )كان يَُقــوُم مــن الَلْيــِل حــ�ت  ي ي اللــه عنهــا، أََن نَــ�بِ
فعــن َعاِئَشــَة، رصن

تََتَفطَــَر َقَدَمــاُه، فقالــت َعاِئَشــُة: ِلــَم تَْصَنــُع هــذا يــا رَُســوَل الَلــِه، وقــد َغَفــَر اللــه لــك مــا تََقــَدَم مــن 

َ َلْحُمــُه صى َجاِلًســا، فــإذا أََراَد  ُ َذنِْبــَك ومــا تَأََخــَر؟! قــال: أََفــَا أُِحــُب أَْن أَُكــوَن َعْبــًدا َشــُكوًرا؟!! فلمــا َكــ�ش

أَْن يَْرَكــَع قــام، َفَقــَرأَ ثـُـَم َرَكــَع( )1(، وعــن أَنـَـٍس )أََن رَُســوَل الَلــِه، صى الله عليــه وســلم، كان إذا آوى إى 

َ له، ول ُمــْؤِوَي؟!()2( ي ِ
 ِفَراِشــِه، قــال: اْلَحْمــُد ِلَلــِه الــذي أَطَْعَمَنــا َوَســَقانَا، َوَكَفانـَـا َوآَوانـَـا، َفَكــْم ِمَمــْن َل َكا�ن

 جحد النعم واآاء
بــون، ويروحــون  ات ويرش النكــران صفــة ذميمــة، يتصــف بهــا الجاحــدون، يأكلــون مــن الخــ�ي  

ــَك أَْجَســاُمُهْم  ويجيئــون ويتفســحون، ويولــدون ضعفــاء، ثــم يصبحــون أقويــاء، َوِإَذا َرأَيَْتُهــْم تُْعِجُب

َوِإن يَُقوُلــوا تَْســَمْع ِلَقْوِلِهــْم َكأَنَُهــْم ُخُشــٌب ُمَســَنَدٌة، يتمــارون بــآلء اللــه، ويكذبــون، ويخدعــون بربهم 

الكريــم، وقــد أخــ�ب القــرآن الكريــم عــن بعــض صنيعهــم عــى درب نكــران نعــم اللــه وجحدهــا، 

َ ُشــُهوداً * َوَمَهــدُت َلــُه  ن ي َوَمــْن َخَلْقــُت َوِحيــداً* َوَجَعْلــُت َلــُه َمــالً َمْمــُدوداً * َوبَِنــ�ي فقــال عــز وجــل: }َذْر�نِ

ــأُرِْهُقُه َصُعــودًا{ )المدثــر:11 - 17( ــا َعِنيــداً * َس ــُه َكاَن ِلآيَاِتَن ــَد * َكَا ِإنَ ــُع أَْن أَِزي ــَم يَطَْم تَْمِهيــداً* ثُ

1. صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، سورة الفتح، باب ) ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر...(
ستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 2. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والإ
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ي الشــدة، بخاف الذيــن يدعون 
ل عليه الرحمــات �ن ن ي الرخــاء، ليــ�ن

فالكيــس مــن تقــرب إى اللــه �ن  

خاء، كمــا قال ســبحانه عن  ي الرخــاء والســ�ت
ي المحــن والمصاعــب، ويكفــرون بــه �ن

اللــه ويتوســلون إليــه �ن

َ َمــا َكاَن يَْدُعو ِإَلْيِه  ٌ َدَعــا َربـَـُه ُمِنيبــاً ِإَلْيِه ثـُـَم ِإَذا َخَوَلــُه ِنْعَمًة ِمْنُه نـَـِ�ي ُ نَســاَن رن أصنافهــم: }َوِإَذا َمــَس اْلإِ

 ِمــن َقْبــُل َوَجَعــَل ِلَلــِه أَنــَداداً ِلُيِضــَل َعــن َســِبيِلِه ُقــْل تََمَتــْع ِبُكْفــِرَك َقِليــاً ِإنََك ِمــْن أَْصَحــاِب الَنــار{ )الزمر:8(

ٌ َدَعانـَـا ثـُـَم ِإَذا َخَوْلَنــاُه ِنْعَمــًة ِمَنــا َقــاَل ِإنََمــا أُوِتيُتــُه َعــَى  ُ نَســاَن رن وقــال تعاى:}َفــِإَذا َمــَس اْلإِ  

َُهــْم َل يَْعَلُمــوَن{ )الزمــر:49( َ ِعْلــٍم بَــْل ِهــَي ِفْتَنــٌة َوَلِكــَن أَْك�ش

تحذير ... تحذير... النعم قد تنقلب إى نقم  
بهــا  ي رن ــة الــ�ت ، ومــن الأمثل جحــد ِنعــم اللــه وكفرهــا، يقــوم بــه صنــف مــن النــاس كثــ�ي  

ن يديــه الأمــوال، فصــار مثــاً  القــرآن الكريــم لجاحــدي النعــم الربانيــة، قــارون، الــذي وضــع اللــه بــ�ي

ــه وجــده  ــه تحصــل بمهارت ــا لدي ــه، وظــن أن م ــه علي ــه تبجــح ونــ�ي فضــل الل بالغــ�ن المــادي، لكن

ــاُه  ــْم َوآتَْيَن ــْوِم ُمــوَى َفَبَغــى َعَلْيِه ــاُروَن َكاَن ِمــن َق واجتهــاده، وكفــر باللــه، فقــال تعــاى عنــه: }ِإَن َق

ــُب  ــَه َل يُِح ــَرْح ِإَن الَل ــُه َل تَْف ــُه َقْوُم ــاَل َل ــَوِة ِإْذ َق ــِة أُوِىي اْلُق ــوُء ِباْلُعْصَب ــُه َلَتُن ــا ِإَن َمَفاِتَح ــوِز َم ــَن اْلُكُن ِم

*َوابَْتــِغ ِفيَمــا آتـَـاَك الَلــُه الــَداَر اْلآِخــرََة َوَل تَنــَس نَِصيَبــَك ِمــَن الُدنَْيــا َوأَْحِســن َكَمــا أَْحَســَن الَلــُه  َ ن اْلَفِرِح�ي

َرِْض ِإَن الَلــَه َل يُِحــُب اْلُمْفِســِديَن* َقــاَل ِإنََمــا أُوِتيُتــُه َعــَى ِعْلــٍم ِعنــِدي أََوَلــْم  ي اْلأ ِ
ِإَلْيــَك َوَل تَْبــِغ اْلَفَســاَد �ن

ُ َجْمعــاً َوَل يُْســأَُل َعــن  َ يَْعَلــْم أََن الَلــَه َقــْد أَْهَلــَك ِمــن َقْبِلــِه ِمــَن الُقــُروِن َمــْن ُهــَو أََشــُد ِمْنــُه ُقــَوًة َوأَْكــ�ش

ي ِزيَنِتــِه َقــاَل اَلِذيــَن يُِريــُدوَن اْلَحَيــاَة الُدنَيــا يـَـا َلْيــَت َلَنــا ِمْثــَل  ِ
ُذنُوِبِهــُم اْلُمْجِرُمــوَن* َفَخــَرَج َعــَى َقْوِمــِه �ن

ٌ ِلَمــْن آَمــَن  ْ َ َقــاُروُن ِإنـَـُه َلــُذو َحــٍظ َعِظيــٍم* َوَقــاَل اَلِذيــَن أُوتـُـوا اْلِعْلــَم َويَْلُكــْم ثـَـَواُب الَلــِه َخــ�ي ي ِ
َمــا أُو�ت

ة  ــ�ب ــه ع ــه وجعل ــفه الل ــة خس ي المحصل
ــص:76 - 80( و�ن ــُروَن{ )القص ــا ِإَل الَصاِب ــاً َوَل يَُلَقاَه ــَل َصاِلح َوَعِم

ونَــُه ِمــن ُدوِن الَلــِه َوَمــا َكاَن ِمــَن  ، }َفَخَســْفَنا ِبــِه َوِبــَداِرِه اْلأَرَْض َفَمــا َكاَن َلــُه ِمــن ِفَئــٍة يَنُ�ُ لمــن يعتــ�ب

يــَن * َوأَْصَبــَح اَلِذيــَن تََمَنــْوا َمَكانـَـُه ِباْلأَْمــِس يَُقوُلــوَن َويـْـَكأََن الَلــَه يَْبُســُط الــِرْزَق ِلَمــن يََشــاُء ِمــْن  الُمنَتِ�ِ

ــُروَن{ )القصــص:81 - 82( ــُح اْلَكاِف ــُه َل يُْفِل َ ــا َويَْكأَن ــا َلَخَســَف ِبَن ــُه َعَلْيَن ــَن الَل ــْوَل أَن َم ــِدُر َل ــاِدِه َويَْق ِعَب
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، ووصلــت بــه البجاحــة أن زعــم أنــه  وت فطغــى واســتك�ب وفرعــون آتــاه اللــه الملــك والجــ�ب  

ــٍه  ــْن ِإَل ــم ِم ــُت َلُك ــا َعِلْم ُ َم ــَاأ ــا اْلَم ــا أَيَُه ــْوُن يَ ــاَل ِفرَْع ــك: }َوَق اً عــن ذل ــال تعــاى مخــ�ب ــه، فق ــه قوم إل

ِي َلأَظُُنــُه ِمــَن  نِ َفاْجَعــل ِىي َرْحــاً َلَعــِىي أَطَِلــُع ِإَى ِإَلــِه ُمــوَى َوِإ�ن ي َفأَْوِقــْد ِىي يـَـا َهاَمــاُن َعــَى الطِــ�ي ِ ْ َغــ�ي

. ــ�ب ــن يعت ة لم ــ�ب ــه ع ــه وجعل ــفه الل ــة خس ي المحصل
ــص: 38( و�ن { )القص َ ن ــ�ي اْلَكاِذِب

، وظــن النعمــة  فكــم مــن صاحــب نعمــة، انقلبــت عليــه نقمــة، لأنــه تعــاى وتــآى واســتك�ب  

ي  تــدوم، والعمــر يطــول، فأخذهــا اللــه عنــه، أو أخــذه عنهــا، أخــذ عزيــز مقتــدر، وفــق ســنته الــ�ت

ــِه ُكْفــراً َوأََحُلــواْ  ــْم تَــَر ِإَى اَلِذيــَن بََدُلــواْ ِنْعَمــَة الّل تعلــو ول يعــى عليهــا، حيــث يقــول جــل شــأنه: }أََل

َقْوَمُهــْم َداَر اْلَبــَواِر{ )إبراهيــم:28( فهــي ســنة محكمــة عادلــة، أخــ�ب ســبحانه عــن بعــض تفاصيلهــا، فقــال 

ُواْ َمــا ِبأَنُفِســِهْم َوأََن  ِ َ يَُغــ�ي اً نِْعَمــًة أَنَْعَمَهــا َعــَى َقــْوٍم َحــ�ت ِ عــز وجــل: }َذِلــَك ِبــأََن الّلــَه َلــْم يَــُك ُمَغــ�ي

ــال:53( ــٌم{ )الأنف ــِميٌع َعِلي ــَه َس الّل

ي قرآنــه الكريــم لصنــف الجاحديــن مــن الخلــق، إضافــة إى 
بهــا اللــه �ن ي رن ومــن الأمثلــة الــ�ت  

ي ســورة الكهــف، فقــال 
ه �ن ، الــذي أخــ�ب اللــه عــن بجاحتــه ومصــ�ي ن فرعــون وقــارون، صاحــب الجنتــ�ي

نِ ِمــْن أَْعَنــاٍب َوَحَفْفَناُهَمــا ِبَنْخــٍل َوَجَعْلَنــا  ْ نِ َجَعْلَنــا ِلأََحِدِهَمــا َجَنَتــ�ي ْ ْب َلُهــم َمَثــاً رَُجَلــ�ي ِ ْ عــز وجــل: }َوارن

نِ آتـَـْت أُُكَلَهــا َوَلــْم تَظِْلــْم ِمْنــُه َشــْيئاً َوَفَجرْنـَـا ِخَاَلُهَمــا نََهــراً* َوَكاَن َلُه ثََمــٌر َفَقاَل  ْ بَْيَنُهَمــا َزرْعــاً* ِكْلَتــا اْلَجَنَتــ�ي

ُ ِمنــَك َمــالً َوأََعــُز نََفــراً* َوَدَخــَل َجَنَتــُه َوُهــَو ظَاِلــٌم ِلَنْفِســِه َقــاَل َمــا أَظـُـُن  َ ِلَصاِحِبــِه َوُهــَو يَُحــاِورُُه أَنـَـا أَْكــ�ش

اً ِمْنَهــا ُمنَقَلبــاً*  َقــاَل َلــُه  ْ ِي َلأَِجــَدَن َخــ�ي ن رُِددُت ِإَى َر�ب أَن تَِبيــَد َهــِذِه أَبـَـداً* َوَمــا أَظـُـُن الَســاَعَة َقاِئَمــًة َوَلــ�أِ

َصاِحُبــُه َوُهــَو يَُحــاِورُُه أََكَفــرَْت ِباَلــِذي َخَلَقــَك ِمــن تـُـَراٍب ثـُـَم ِمــن نُطَْفــٍة ثـُـَم َســَواَك رَُجــاً * َلِكَنا ُهــَو الَلُه 

ِي أََحــداً* َوَلــْوَل ِإْذ َدَخْلــَت َجَنَتــَك ُقْلــَت َمــا َشــاء الَلــُه َل ُقــَوَة ِإَل ِبالَلــِه ِإن تــَرِن أَنـَـا أََقــَل  ُِك ِبــَر�ب ْ ِي َوَل أُرش َر�ب

اً ِمــن َجَنِتــَك َويُرِْســَل َعَلْيَهــا ُحْســَباناً ِمــَن الَســَماِء َفُتْصِبــَح  ْ نِ َخــ�ي َ ِي أَن يُْؤِتــ�ي ِمنــَك َمــالً َوَوَلــداً* َفَعــَ� َر�ب

ــِه  ــُب َكَفْي ــَح يَُقِل ــِرِه َفأَْصَب ــَط ِبَثَم ــاً* َوأُِحي ــُه طََلب ــَتِطيَع َل ــن تَْس ــْوراً َفَل ــا َغ ــَح َماُؤَه َصِعيــداً َزَلقــاً* أَْو يُْصِب

ِي أََحــداً{  )الكهــف: 32 - 42( ِْك ِبــَر�ب ْ ي َلــْم أُرش  َعــَى َمــا أَنَفــَق ِفيَهــا َوِهــَي َخاِويـَـٌة َعــَى ُعُروِشــَها َويَُقــوُل يـَـا َلْيَتــ�نِ

كلم�ة العدد
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ي ســورة القلــم، فقــال ســبحانه: }ِإنـَـا بََلْونَاُهــْم 
وأصحــاب الجنــة، الذيــن أخــ�ب اللــه عنهــم �ن  

ــاَف َعَلْيَهــا طَاِئــٌف ِمــن  * َوَل يَْســَتْثُنوَن* َفطَ َ ن ُمَنَهــا ُمْصِبِحــ�ي ــِة ِإْذ أَْقَســُموا َلَيْ�ِ َكَمــا بََلْونَــا أَْصَحــاَب اْلَجَن

ــْم  ــْم ِإن ُكنُت ــَى َحرِْثُك ــُدوا َع * أَِن اْغ ن ــ�ي ــاَدوا ُمْصِبِح ــِم* َفَتَن ي ــْت َكالَ�ِ ــوَن* َفأَْصَبَح ــْم نَاِئُم ــَك َوُه َربِ

ــرٍْد  ــَى َح ــَدْوا َع * َوَغ ٌ ن ــِك�ي ــم ِمْس ــْوَم َعَلْيُك ــا اْلَي ــوَن*أَن َل يَْدُخَلَنَه ــْم يََتَخاَفُت ــوا َوُه * َفانطََلُق ن ــ�ي َصاِرِم

َقاِدِريــَن* َفَلَمــا َرأَْوَهــا َقاُلــوا ِإنـَـا َلَضاُلــوَن* بـَـْل نَْحــُن َمْحُروُمــوَن* َقــاَل أَْوَســطُُهْم أََلــْم أَُقــل َلُكــْم َلــْوَل 

ــا  ــوا يَ ــوَن* َقاُل ــٍض يََتَاَوُم ــَى بَْع ــْم َع ــَل بَْعُضُه * َفأَْقَب ن ــ�ي ــا ظَاِلِم ــا ُكَن ــا ِإنَ ــْبَحاَن َربَِن ــوا ُس ــِبُحوَن* َقاُل تَُس

اً ِمْنَهــا ِإنـَـا ِإَى َربَِنــا َراِغُبــوَن* َكَذِلــَك اْلَعــَذاُب َوَلَعــَذاُب  ْ * َعــَ� َربَُنــا أَن يُْبِدَلَنــا َخــ�ي ن َويَْلَنــا ِإنـَـا ُكَنــا طَاِغــ�ي

ــم:17 - 33( ــوَن{ )القل ــوا يَْعَلُم ــْو َكانُ ُ َل َ ــ�ب ــرَِة أَْك اْلآِخ

َ َمــالً َوَوَلداً، فتوعــده الله أن يمــد له من العــذاب مداً،  ن َ والــذي كفــر بآيــات اللــه، َوَقــاَل َلأُوتـَـ�ي  

َ َمــالً َوَوَلــداً* أَطََلــَع اْلَغْيــَب أَِم اتََخــَذ ِعنــَد  ن َ فقــال تعــاى عنــه: }أََفَرأَيـْـَت اَلــِذي َكَفــَر ِبآيَاِتَنــا َوَقــاَل َلأُوتـَـ�ي

 الرَْحَمــِن َعْهــداً* َكَا َســَنْكُتُب َما يَُقــوُل َونَُمُد َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمــّداً* َونَِرثُُه َما يَُقوُل َويَأِْتيَنا َفــرْداً{ )مريم: 77 - 80(

ن الجاحديــن الذيــن انقلبــت نعمهــم نقمــاً عليهــم، بمــا كســبت    والقائمــة تطــول بالمتبجحــ�ي

، ومــا هــذه ســوى  ن أيديهــم، وبنكرانهــم الآلء، والكفــر بالخالــق العــىي العظيــم، ذي القــوة المتــ�ي

 ، ة لمــن كان لــه قلــب بصــ�ي أمثلــة لهــذا الصنــف، ســيقت للتذكــ�ي والعتبــار، عــ� أن تكــون بهــا عــ�ب

ــف. ــس مره وح

هدانــا اللــه لنكــون مــن خــ�ي شــاكريه، ورف عنــا جحــود نعمــه، واســتحقاق نقمــه، وتغمدنا   

بواســع رحمتــه، لنفــوز بجنــة عرضهــا الســماوات والأرض، تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، ومــا ذلــك عــى 

ــز. ــه بعزي الل
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تفتــح  امباركــة  فلســطُن 
أبوابهــا معراج ســيِّد امرســلن

 الشيخ عمار  توفيق بدوي
ي محافظة طولكرم  مف�ت

ي مــدارِج 
ي معــارج الفخــار، وذاع صيُتـــها �ن

ي عــا شــأنُها �ن ُ هــي الأرض المباركــة الــ�ت ن فلســط�ي  

،  وتاقــت عيونُهــم  ن ، وتلهفــت للقاهــا أفئــدُة العاشــق�ي ن الِعــِز والفتخــار، وهامــت بهــا قلــوُب المحبــ�ي

ــْذِب  ــا، وع ــم جباله ــهولها، وِقم ــيِح س ي فس
ــدة، �ن ــا الخال ــة، ومعالمه ــاهدها الرائع ــل بمش لأْن تكتح

ــا .  ــركات أكنافه ــا، وب اء جنباته ــ�ن ــا، وخ مائه

ن  ي ذرات ترابهــا، ونســمات هوائهــا، تقــ�ت
، وِســْحٌر يتغلغــُل �ن ن كــة صفــة لزمــة لفلســط�ي وال�ب  

ــوت، ول  ي الثب
ــُس �ن ــاب، ول يناف ــم كت ي أعظ

ــْت �ن ــاً، ثبت ــاً وخريف ــتاًء، ربيع ــاً وش ــمها صيف ــة باس ك ال�ب

كــة مــن الله تعــاى الخالــق الوهاب.  ي البيــان؛ إنــه القــرآن الكريــم، الكتــاب الخالــد. وهــذه ال�ب
يجــارى �ن

وهبهــا إياهــا تكرمــة مــن خزائــن عطائــه الــذي ل يُحــى، وكرمــه الــذي ل يُستقصـــى. فلــو دارت الأقاُم 

ــَق بهــا إل مــا رشــَح مــن جائــِل نعمائهــا. ــِك أراِر برَكِتهــا، لمــا َعَل ي فَل
�ن

كــُة ثبــوُت  ن أرض مباركــة تفيــض بركتهــا مــن عيــون الأرض، مــدرارة العطــاء، “فال�ب وفلســط�ي  

لهــي  ُ الإ ي الشـــيء”)1(.  ومــادة بركــة “موضوعــة ِللــزوم والثبــوت”)2(، “ولمــا كان الخــ�ي
لهــي �ن الخــ�ي الإ

يصــدر مــن حيــث ل يُحــّس، وعــى وجــه ل يحصـــى، ول يحــ�؛ قيــل: لــكِل مــا يشــاهد منــه زيــادة غــ�ي 

ــة”)3(. ــه برك ــارك، وفي ــو مب ــة: ه محسوس
: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم. ص54.  ي 1. الأصفها�ن

ــز. تحقيــق محمــد عــىي النجــار.  ي لطائــف الكتــاب مــج. 6، العزي
ن �ن ــر ذوي التميــ�ي ــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب: بصائ وز أب 2. الفــ�ي

وت: دار الكتب العلمية. 3/ 209. لم يذكر الطبعة ول التاريخ.  ب�ي
ي لطائف الكتاب العزيز. 3/ 210. 

ن �ن 3. معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم. ص54. بصائر ذوي التمي�ي

مل�ف العدد
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ــن يحصوهــا عــدداً؛  ح معــ�ن بَركــة الأرض؛ فل ي رش
ي �ن ومهمــا حــاول المفــّرون رَص المعــا�ن  

ي هــذه الأرض، وهــي حكمــٌة ربّانيــة.
فهــي أمــٌر لطيــٌف أودعــه اللــه �ن

ــذي  ــ�ي “ال ــي تفس ــة، فف ــة الرباني ك ــذه ال�ب ــن ه ــر م ــا ظه ــض م ــر بع ــب أن أذك ــن المناس وم  

ــاء  ــد الأنبي ــه مهبــط الوحــي، ومتعب ــا؛ لأن ــن، والدني كات الدي ــ�ب ــه ب ــا حول ــذي باركن ــه”: “ال ــا حول باركن

ي معايشــهم، وأقواتهــم، 
كــة، لســّكانه �ن عليهــم الصــاة والســام”)1(. وهــو “الــذي جعْلنــا حولــه ال�ب

ــا أراد أن  ــه تعــاى لّم ــه مضاعفــة؛ ولأّن الل كــة في ــه؛ فال�ب وحروثهــم، وغروســهم”)2(. و”إذا بــورك حول

يعــرج بنبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، إى ســمائه؛ جعــل طريقــه عليــه تبيينــاً لفضلــه؛ وليجعل 

ــُه( ِقيــَل: ِبالِثَمــاِر  ــِذي باَرْكنــا َحْوَل ي الآيــة لهــا وجهــان: “)اَل
كــة �ن فهمــا”)3(. وال�ب ، ورش ن لــه فضــل البيتــ�ي

.)4(” َ ن ــ�ي ــاِء َوالَصاِلِح َنِْبَي ــَن اْلأ ــُه ِم ــَن َحْوَل ــْن ُدِف ــَل: ِبَم ــاِر. َوِقي َنَْه ــاِري اْلأ َوِبَمَج

ي  ي مســجد بـُـ�ن ات، فهــو ثــا�ن كات، وينبــوع الخــ�ي ل الــ�ب ن والمســجد الأقــى المبــارك، محــّل تــ�ن  

ي اللــه عنــه، قــال: )ســألت رســول اللــه، صــى اللــه 
ي ذر الغفــاري، رصن عــى الأرض للعابديــن، فعــن أ�ب

ي الأرض قــال: المســجد الحــرام. قلــت: ثــم أي؟ قــال: المســجد 
عليــه وســلم، عــن أول مســجد ُوِضــع �ن

ي  ف عظيــم لهــذه البقعــة الطاهــرة الــ�ت الأقصـــى. قلــت: كــم بينهمــا؟ قــال: أربعــون عامــاً()5(. وهــذا رش

ف البقــاع.  اختارهــا اللــه جــل جالــه لتكــون بيتــاً لذكــره، وبيــوت اللــه تعــاى هــي أرش

ن محمــد،  فــت بســيد الأنبيــاء والمرســل�ي ق وجههــا الوضــاء، حينمــا رش ابتهجــت القــدس، وأرش  

ك بصمــة قدميــه عــى قمــة جبلهــا، وطودهــا  ــر ثراهــا الطهــور، ويــ�ت صــى اللــه عليــه وســلم؛ يعطِ

، يتأهــب مــن ظــال  ي ي الهاشــمي العــر�ب الأشــم، لبســت القــدس لبــاس الحفــل، والبتهــاج، لهــذا النــ�ب

ــارك. ــى المب ــجد الأق ــدس،  والمس ــري إى الق ــل، لي ــكنة اللي ي س
ــة �ن ف ــة المرش الكعب

يل وحقائق التأويل. 2/ 278. با طبعة ول تاريخ.  ن يل وأرار التأويل. 4/ 431. النسفي: مدارك الت�ن ن 1. البيضاوي: أنوار الت�ن
2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 22/9.

3. السيوطي: إتحاف الأخّصا بفضائل المسجد الأقى. 1/ 95. 
.212 /10 . ي 4. تفس�ي القرط�ب

5. صحيح مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصاة. رقم الحديث520. ج1ص370. 
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ن ُ المباركة تفتح أبوابها لمعراج سّيِد المرسل�ي ن مل�ف العددفلسط�ي
لــم تكــن القــدس معراجــاً لســِيد الأنبيــاء لــول ِحكــٌم رزينــة فاضــت مــن المســجد الأقــى   

، كيــف  ن ، والحاضنــة لاأنبيــاء والمرســل�ي ن كــرام والتكريــم، والحفــاوة بالصالحــ�ي المبــارك، فهــي بلــد الإ

ي عــاه؛ فاختــار بقعتهــا الطاهــرة دون ســائر البقــاع؛ لتحتضــن 
ل وقــد حظيــت بتكريــم الخالــق جــّل �ن

ي رحــاب المســجد الطاهــرة يصطــف المصطفون 
ن �ن الحفــل الرســاىي المهيــب، بجمــع الأنبيــاء والمرســل�ي

ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، ثــم تقام  ي العــر�ب حبــوا بالنــ�ب يــة الأطهــار؛ ل�ي الأخيــار، وزبــدة البرش

ي وســامه عليــه.  ّ الزائــر محمــد، صلــوات ر�ب ي لــه الصــاة، فيؤمهــم النــ�ب

ّ ول  ي ّ مــن قبــل، ولــم تلبــس القــدس كامــل زينتهــا لنــ�ب ي ولــم يحــدث مثــل هــذا التكريــم لنــ�ب  

ــوم الأغــر. ــا لهــذا الي ، فأخرجــت القــدس كل زينته ن ــف الممــ�ي ن بالضي ــه حفــل ممــ�ي ــل، إن ّ مــن قب وىي

              ومن حكمة المعراج الساطعة، أّن القدس بوابة الأمل، فبينما أغلقت مكة أبوابها، وّلوحت بسياطها 

، وتمتــد الأيــدي الآثمــة بمحاولــة الّنيــل مــن الرســول الكريم؛  ن ن المســتضعف�ي الفّتاكــة، تطــارد المؤمنــ�ي

ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم.   رأينــا القــدس تفتــح ذراعيهــا شــوقاً، وحنانــاً، وُحّبــاً، وحفــاوة بالنــ�ب

ومــن ِحكمــة المعــراج، أنــه معــراج البشــائر الطيبــة، والوعــود المســتقبلية الصادقــة، فأهدى   

ي محنتــه أعظــم هدية، أّن أمتــه هي أّمــة مهديــة، وإن زاغ ب� طائفة 
، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن ي للنــ�ب

ي ُعرضــت عــى  ي الآنيــة الــ�ت
منهــا، أو أغلــق التعنــت مســارب القبــول، وطــرق الســتقبال، وهــذا ظهــر �ن

، َوِإنـَـاٌء ِفيــِه َخْمــٌر، َوِإنـَـاٌء ِفيــِه َمــاٌء.  ٌ ن َ َ ِبَثَاثـَـِة آِنَيــٍة، إنـَـاٌء ِفيــِه َلــ�ب ي ِ
، صــى اللــه عليــه وســلم، )ثـُـَم أُ�ت ي النــ�ب

: إْن أََخــَذ اْلَمــاَء  َ َ ُعِرَضــْت َعــَىي ن َفَقــاَل رَُســوُل الَلــِه، َصــَى اللــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم: َفَســِمْعُت َقاِئــًا يَُقــوُل ِحــ�ي

َ ُهــِدَي، َوُهِديَْت أَُمُتــُه. َقاَل:  ن َ َغــِرَق، َوَغِرَقــْت أَُمُتــُه، َوِإْن أََخــَذ اْلَخْمــَر َغــَوى، َوَغــَوْت أَُمُتــُه، َوِإْن أََخــَذ الَل�ب

.)
1

يــُل، َعَلْيِه الَســَاُم: ُهِديَت، َوُهِديـَـْت أَُمُتَك يـَـا ُمَحَمُد)* ِ ْ بـْـُت ِمْنــُه، َفَقــاَل ِىي ِج�ب ِ َ ، َفرش نِ َ  َفأََخــْذُت إنـَـاَء الَلــ�ب

ــى أّن  ــّن الُمبت ــافة، وظ ــت المس ــه، وإن طال ــوى صحائف ــن تط ــٌة أّن الزم ــراج حكم ي المع
و�ن  

ن  ّ المبتلــ�ي ي
ي عيــ�ن

الليــل تمتــّد أطــراف عباءتــه، حــ�ت كادت تحُجــب شــمس النهــار، ومــا أطــول الزمــن �ن

ة ابن هشام تحقيق السقا. 1/ 397. * س�ي
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ــم  ي عال
ــّق، �ن ــة الح ــي رحل ــراج، وه راء والمع ــة الإ ــاءت رحل ــان. فج ــذاب الطغي ــي، وع ــر الطاغ بقه

ــدس  ن الق ــ�ي ــا ب ــهر، وم ة ش ــ�ي ــدس مس ــة والق ن مك ــ�ي ــا ب ــن م ــن الزم ــى م ــا ل يح ــوي م ــق، لتط الح

، هــذا إن وســعه  والســماوات الُعــى مــا ل يعلمــه إل اللــه ســبحانه وتعــاى، ويعجــز عنــه تقديــر البــرش

. ن ــ�ي ــوب المؤمن ي قل
ــة �ن ــكب الطمأنين ي؛ ليس ــرش ــر الب التقدي

ومــن حكمــة المعــراج، أّن القــدس ل تقــل أهميــة عــن مكــة، فمــن مكــة انــداح النــور، ومــن   

القــدس اســتمد شــحنة هائلــة ارتقــت برســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، إى الســماوات الُعــا، 

ليــؤوب المصطفــى، صــى اللــه عليــه وســلم، إى قريــش، وقــد انجلــت مضانــك العتــاة القســاة عــن 

ي 
يــاء المزخرفــة لعصبــة الطغــاة، وهــو يــرى آيــات اللــه الكبــ�ي المتعــال �ن قلبــه الطاهــر، وتاشــت الك�ب

ــماوات والأرض.  ــوت الس ملك

ــه عليــه وســلم،  ، صــى الل ي ي نفــس النــ�ب
ــع يتفاعــل �ن والقــدس المعــراج ظــل صداهــا الرائ  

ن  ي عريــن الأبطــال، فهــي عريــن المرابطــ�ي
ن �ن ي يــوم، يكونــون المرابطــ�ي ّ أهــل القــدس، أنــه ســيأ�ت وبــرش

ــة،  ــه الصادق ــلم، قولت ــه وس ــه علي ــى الل ــال ص .  ق ن ــ�ي ــِر الميام ــود الُغ ــن، وولدة الأس ــوم الدي إى ي

ــْم  ــَن، َلَعُدِوِه ــِن ظَاِهِري ــَى الِدي ي َع ــ�تِ ــْن أَُم ــٌة ِم ــَزاُل طَاِئَف ــا، )َل تَ ي أهله
ــا و�ن ــدوق فيه ــده الص ووع

َ يَأِْتَيُهــْم أَْمــُر اللــِه َوُهــْم َكَذِلــَك “.  َْواَء، َحــ�ت ُُهــْم َمــْن َخاَلَفُهــْم، ِإَل َمــا أََصابَُهــْم ِمــْن َلأ ُ َقاِهِريــَن، َل يَ�ن

(. فهــي العريــن 
1

َقاُلــوا: يَــا رَُســوَل اللــِه، َوأَيْــَن ُهــْم؟ َقــاَل: “ِبَبْيــِت اْلَمْقــِدِس َوأَْكَنــاِف بَْيــِت اْلَمْقــِدس()*

ــارة  ــم بش ــه فه ــال في ــّز الرج ــٍن يع ي زم
ــجعان، �ن ــوث الش ــال، واللي ــان الأبط ــه الفرس ــد من ــذي يتول ال

ي  ــ�ت ــر عدَوهــا، وليســت ال ي تقه ــ�ت ــة المنصــورة هــي ال ي أّن الطائف
ــه وســلم، �ن ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب الن

ــيطان. ــرف الش ــل، وزخ ــة الباط ن إى خيم ــلل�ي ــة المتس ــا مخالف ّه ــة، ول ي�ن ــه خانع توالي

َ الَلــُه َعْنــُه، َقــاَل: )تََذاَكرْنـَـا َونَْحــُن ِعْنــَد رَُســوِل الَلــِه، َصــَى اللــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم،  ي ِ ي َذٍر رَصن َعــْن أَ�بِ  

أَيُُهَمــا أَْفَضــُل: َمْســِجُد رَُســوِل الَلــِه، َصــَى اللــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم، أَْو َمْســِجُد بَْيــِت اْلَمْقــِدِس، َفَقــاَل رَُســوُل 
ِ، َصَى اللُه  ي ِ، َعِن الَن�بِ ِ الُصَدِي بِْن َعْجَاَن بِْن َعْمِرو َويَُقاُل: ابُْن َوْهٍب اْلَباِهِىي ي أَُماَمَة اْلَباِهِىي * مسند أحمد بن حنبل: تتمة مسند الأنصار. َحِديُث أَ�بِ

ه دون قوله: )قالوا يا رسول الله وأين هم...( َعَلْيِه َوَسَلَم، قال الأرنؤوط: حديث صحيح لغ�ي
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مل�ف العدد ن ُ المباركة تفتح أبوابها لمعراج سّيِد المرسل�ي ن فلسط�ي

ــَم  ــِه، َوَلِنْع ــَواٍت ِفي ــِع َصَل ــْن أَْربَ ــُل ِم ــَذا أَْفَض ــِجِدي َه ي َمْس ِ
ــَاٌة �ن ــَلَم: َص ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــَى الل ــِه، َص الَل

اْلُمَصــَى، َوَلُيوِشــَكَن أَْن َل يَُكــوَن ِللرَُجــِل ِمْثــُل َشــطَِن َفرَِســِه ِمــَن اْلأَرِْض، َحْيــُث يـَـَرى ِمْنــُه بَْيــَت اْلَمْقــِدِس 

ــا بحلقاتهــا،  (. فــإن ضاقــت الدني
1

ــا()* ــا ِفيَه ــا َوَم ــَن الُدنَْي ٌ ِم ْ ــاَل: َخــ�ي ــا، أَْو َق ــا َجِميًع ــَن الُدنَْي ــُه ِم ٌ َل ْ َخــ�ي

راء، وإى القــدس المعــراج، وإى القــدس الربــاط، وإى القــدس مهمــا  وانســد الأفــق، فــإى القــدس الإ

ي كــر الحــوادث، وفرهــا كانــت 
كانــت الصعــاب، فــا بـُـَد مــن القــدس وإن طــال الســفر. وإّن القــدس �ن

ود  ي خضــِم محنتهــا، وتخــاذل النفــر الــرش
هــي المنتــ�ة، وكذلــك ســتكون. ولقــد خاطبــُت القــدس �ن

ي “وخيلــك يــا قــدس”: ي قصيــد�ت
عــن امتطــاء خيلهــا، فقلــُت �ن

ي ياِء عروساً     ولو كنِت وحدِك لن تُغل�ب ُخلقِت من الك�ب

ي يســتلهمها المرابطــون مــن المعــراج  ي القــدس وأكنافهــا هــي الحكمــة الجليلــة الــ�ت
فالثبــات �ن  

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

ــا  ــت جلموده ــهام تح ــاقط الس ي تتس ــ�ت ــرة ال ــم الصخ ــم أنك ي فيك ــ�ت ــول حكم ــراج يق فالمع  

ي 
ــج �ن ي تعتل ــ�ت ــاة ال ــادكم والمعان ــش أجس ي تنه ــ�ت ــدة ال ــن، وأن الش ــر الماكري ــأ بمك ــا يعب ــّم، ف الأش

ي معــراج خــ�ي الأنــام محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم. 
يبــة الربــاط �ن صدوركــم هــي رن

راء؛ فســيكون فــارس القــدس، وإن  ن طفــل تتلعثــم شــفتاه بآيــات الإ ي المســلم�ي
ومــا دام �ن  

ــه الغاشــمة ســتغ�ي وجــه القــدس فهــو واهــم. وستســحقه عجــات  توهــم غاشــم مســتك�ب أّن قوت

ي ذمــة 
القــدر تحــت قدميهــا، وســتظل حكمــة المعــراج ثبــات وأمــل، وعراقــة وتاريــخ وحيــاة، وأمانــة �ن

ــن. ــوم الدي ن إى ي ــ�ي المرابط

: صحيح. 4/ 554.  ي ْسَناِد، َوَلْم يُْخِرَجاُه«. وقال الذه�ب ن للحاكم. وقال: هَذا َحِديٌث َصِحيُح اْلإِ * المستدرك عى الصحيح�ي
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حقنا ي اأقى والقدس وفلسطن

قراءة ي حادثة اإراء ونصوص الدين

الشيخ أحمد شوباش
ي محافظة نابلس مف�ت

ي  ــ�ب ، ســيدنا محمــد الن ن ف المرســل�ي ، والصــاة والســام عــى أرش ن ــه رب العالمــ�ي الحمــد لل  

وبعــد؛  ، ن أجمعــ�ي وصحبــه  آلــه  وعــى   ، ن الأمــ�ي

ي تمارســها قــوى الطغيــان والحتــال عــى القضية الفلســطينية؛ ســة الــ�ت ي ظــل الهجمــة الرش
�ن   

ي الزمــان والمــكان، تُســمع ت�يحــات شــاذة وكلمــات منكــرة لســم 
 ومقدســاتها ورموزهــا وجزئياتهــا �ن

ن  ــط�ي ــرب أن فلس ن الع ــ�ي عامي ــض الإ ــ�ح  بع ــارك، إذ ي ــى المب ــجد الأق ــع المس ، وموض ن ــط�ي فلس

ي 
ي القــرآن الكريــم، بخــاف “ إرائيــل “، ويــ�ح آخــر أن المســجد الأقــى ل يقــع �ن

لــم يــرد ذكرهــا �ن

ن مكــة والطائــف، يقــال لــه الِجعرانــة. ي موضــع بــ�ي
القــدس، وإنمــا هــو �ن

ــع  ــارض م ــخ، وتتع ــ�ب التاري ــت، ع ــق الثاب ــع الح ــارض م ــبوهة، تتع ــرة مش ــات منك ت�يح  

ــا  ــاً، ولكنه ــرّد أص ــتحق ال ــي ل تس ــة، وه ــاء الأم ــدى أبن ــاف ل ــا، دون أي اخت ــق عليه ــلمات متف مس

كلمــات نثبتهــا للــه أولً، ومــن ثــم للتاريــخ والأجيــال المتعاقبــة، لئــا تنطــىي عليهــا الخديعــة والحيــل.

قدسية امسجد اأقى ومكانته وموضعه ي بيت امقدس: 
راء والمعــراج قبــل الهجــرة النبويــة، واختــار بعــض أهــل العلــم أن ذلــك  وقعــت حادثــة الإ  

(، وأثبــت القــرآن تلــك المعجزة 
1

ة مــن البعثــة )* ي الســنة العــارش
يــن مــن رجــب �ن كان ليلــة الســابع والعرش

* المباركفوري، صفي الرحمن: الرحيق المختوم: 124، دار الهال، الطبعة: الأوى.. 
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ــا  ــِذي بَاَرْكَن ــَى اَل َْق ــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإَى اْلَمْســِجِد اْلأ ــًا ِم ــِدِه َلْي ى ِبَعْب ــِذي أَْرَ بقولــه: }ُســْبَحاَن اَل

راء:1( ، وقــد أري برســول اللــه، صــى اللــه عليــه  {)الإ ُ يـَـُه ِمــْن آيَاِتَنــا ِإنـَـُه ُهــَو الَســِميُع اْلَبِصــ�ي ِ ُ َحْوَلــُه ِل�ن

اق، بصحبــة  وســلم،  بجســده عــى الصحيــح، مــن المســجد الحــرام إى بيــت المقــدس راكبــاً عــى الــ�ب

اق بحلقــة بــاب  ل هنــاك، وصــى بالأنبيــاء إمامــاً، وربــط الــ�ب ن يــل - عليــه الصــاة والســام-، فــ�ن ج�ب

المســجد )1(.

ي 
ن �ن ي فلســط�ي

ــت المقــدس �ن ي بي
ــن عــى أن المســجد الأقــى يقــع �ن اتفقــت كلمــة المفري  

ــدس،  ــت المق ي بي ــ�ن ــم: يع ــوا كله ــَى{ قال َْق ــِجِد اْلأ ــابوري: }ِإَى اْلَمْس ــدي النيس ــال الواح ــام، ق الش

ــا  ــِذي بَاَرْكَن ــاى: }اَل ــه تع ــرام، وقول ــجد الح ن المس ــ�ي ــه وب ــافة بين ــد المس ــى؛ لبع ــه: الأق ــل ل وقي

ــاء  ــن الأنبي ــه م ــا حول ــن جعلن ــل: بم ــار، وقي ــار والأنه ــه بالثم ــا حول ــوا: باركن ون قال ــ�ش ك ــُه{، الأ َحْوَل

ــة(.)2( ــط المائك ــاء ومهب ــر الأنبي ــه مق ــال: لأن ــد؛ ق ــول مجاه ــو ق ، وه ن ــ�ي والصالح

ي فضــل بيــت المقــدس، 
ات الأحاديــث �ن ، صــى اللــه عليــه وســلم، عــرش ي ولقــد ورد عــن النــ�ب  

ي المســجد  الأقــى،  والصــاة إليه باعتبــاره القبلــة الأوى،
 وفضــل شــد الرحــال إليــه، وفضــل الصاة �ن

ــه وإراء  ــه، وعمران ــدي في ــزول المه ــال، ون ــه الدج ــه ل يدخل ــه، وأن ــك�ن في ــه، والس ــل صخرت وفض

ــك)3( .  ــ�ي ذل ــه، وغ ــل مؤذني ــه وفض ــلم، إلي ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب الن

ــالة،  ــة الرس ــاد: 3 /30، مؤسس ــ�ي العب ــدي خ ي ه
ــاد �ن ــر: زاد المع ي بك ــن أ�ب ــد ب ــم، محم ــن القي ــوم: 124. اب ــق المخت ــوري: الرحي 1. المباركف

ون، 1415هـــ - 1994م. ــرش ــابعة والع ــة: الس الطبع
مــام محمــد بــن ســعود، الطبعــة:  2. أبــو الحســن عــىي بــن أحمــد: التفســ�ي البســيط: 13 /248 - 249، عمــادة البحــث العلمــي، جامعــة الإ
اث، الطبعــة: الأوى، 1423هـــ. الســمرقندي، نــ� بــن  الأوى، 1430هـــ، وانظــر: مقاتــل بــن ســليمان: تفســ�ي مقاتــل: 2 /513، دار إحيــاء الــ�ت
 ، ، أحمــد بــن إبراهيــم: الكشــف والبيــان عــن تفســ�ي القــرآن: 16/ 181، دار التفســ�ي ي محمــد: بحــر العلــوم: 2 /299 - 300، دار الفكــر. الثعلــ�ب
الطبعــة: الأوى، 1436هـــ - 2015م. المــاوردي، عــىي بــن محمــد: النكــت والعيــون: 3/226، طبعــة: دار الكتــب العلميــة. الخــازن، عــىي بــن 

يل: 3 /109، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأوى، 1415هـ.  ن ي الت�ن ي معا�ن
محمد: لباب التأويل �ن

ي مؤلــف خــاص. أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد الواحــد: فضائــل بيــت المقــدس، دار الفكــر، 
3. جمــع المقــدىي جانبــاً مــن تلــك الأحاديــث �ن

الطبعة: الأوى، 1405هـ. 
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ي مغازيــه، يقــول: “ وانتهــى 
أمــا المســجد  الأقــى الــذي بالِجعرانــة، فقــد ذكــره الواقــدي �ن  

ــون مــن ذي  ــال خل ــس، لخمــس لي ــة الخمي ــة ليل ــه وســلم، إى الجعران ــه علي ــه، صــى الل رســول الل

ة ، فلمــا أراد  النــ�اف  إى المدينــة خــرج مــن الجعرانــة ليلــة  القعــدة، فأقــام بالجعرانــة ثــاث عــرش

ة  بقيــت مــن ذي القعــدة ليــاً، فأحــرم مــن المســجد  الأقــى  الــذي تحــت   ي  عــرش الأربعــاء  لثنــ�ت

الــوادي  بالعــدوة القصــوى، وكان مصــى رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، إذا كان بالجعرانــة، 

، فبنــاه رجــل مــن قريــش، واتخــذ ذلــك الحائــط عنــده، ولــم يجــز رســول  فأمــا هــذا المســجد الأد�ن

ي حــ�ت اســتلم الركــن ... “)1(. ــزل يلــ�ب ــوادي إل محرمــاً، فلــم ي ــه وســلم، ال ــه علي ــه، صــى الل الل

وك، قــال الخطيــب البغــدادي:  والواقــدي لــم يذكــر ســنداً، وأخبــاره غــ�ي موثوقــة؛ لأنــه مــ�ت  

ــض “ )2( .  ــل عري ــه طوي ــم في ــتفيض، وكام أئمته ــه مس ن علي ــ�ي ــاء المحدث ــوء ثن ــدي فس ــا الواق “ وأم

ــن  ــد ب ــا محم ــت أن ــج: فلقي ــن جري ــن اب ــدي: “  ع ــن كام الواق ــاً م ــاً قريب ي كام
ــر الأزر�ت وذك  

ي أن »المســجد الأقــى الــذي مــن  �ن طــارق، فســألته، فقــال: اتفقــت أنــا ومجاهــد بالجعرانــة، فأخــ�ب

، صــى اللــه عليــه وســلم، مــا كان بالجعرانــة« قــال: فأما  ي وراء الــوادي بالعــدوة القصــوى مصــى النــ�ب

هــذا المســجد الأد�ن فإنمــا بنــاه رجــل مــن قريــش “)3(، وهــذه روايــة مرســلة، مــن مراســيل مجاهــد، 

ــي.  ــ�ت التابع ــناده ح ــح إس ــذا إذا ص ــل “)4(، ه ــة المتص ــض إى مرتب ــل “ ل ينته والمرس

ي 
ــر �ن ــجد آخ ــل مس ــجد مقاب ــر مس ــا ذك ــود منه ــإن المقص ــة، ف ــة الرواي ــرض صح ــى ف وع  

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي الجعرانــة، ول يفهــم منــه مطلقــاً أنــه المســجد الأقــى الــذي أري بالنــ�ب

، وأن مــن أراد رف النظــر إى ذلك  إليــه، ذلــك المســجد المعظــم ذي المكانة الســامية والفضــل الكب�ي

ن وأعــداء الأمــة والمّلة.  ق�ي ي الجعرانــة، إمــا جاهــل أو عامــد ماكــر، كما فعــل بعض المســترش
 المســجد �ن

1. محمد بن عمر: المغازي: 3 /958 - 959، دار الأعلمي، الطبعة: الثالثة، 1409هـ - 1989م. 
: الجامع لأخاق الراوي وآداب السامع: 2 /163، طبعة مكتبة المعارف.  2. أحمد بن عىي

3. محمد بن عبد الله: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: 2 /207، طبعة دار الأندلس.
: 134، دار ابن الجوزي، الطبعة: الأوى، 1435هـ.  ح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كث�ي 4. شاكر، أحمد: الباعث الحثيث رش
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ــه  ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ــذي أُرى بالن ــى ال ــجد الأق ــة للمس ــة العظيم ــك المكان ــل تل ولأج  

ي اللــه عنــه، إى بيــت المقــدس فاتحــاً ســنة خمســة عــرش 
وســلم، إليــه جــاء عمــر بــن الخطــاب، رصن

ــح،  ــرش بهــذا الفت ــه وســلم، قــد ب ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــل ســنة ســتة عــرش )1(، وكان الن للهجــرة، وقي

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل َ، ص ي ــ�بِ ــُت الَن ــال: )أَتَْي ــك، ق ــن مال ــوف ب ــن ع ــاعة، فع اط الس ــن أرش ــّده م وع

ــِت  ــُح بَْي ــَم َفْت ، ثُ ي ــْو�تِ ــَدِي الَســاَعِة: َم َ يَ ن ْ ــ�ي ــًتا بَ ــُدْد ِس ــاَل: اْع ــْن أََدٍم، َفَق ــٍة ِم ي ُقَب ِ
ــوَك َوُهــَو �ن ــْزَوِة تَُب ي َغ ِ

�ن

َ يُْعطـَـى الرَُجــُل ِمائـَـَة  الَمْقــِدِس، ثـُـَم ُمْوتـَـاٌن يَأُْخــُذ ِفيُكــْم َكُقَعــاِص الَغَنــِم، ثـُـَم اْســِتَفاَضُة الَمــاِل َحــ�ت

 َ ن ْ ِديَنــاٍر َفَيظَــُل َســاِخطًا، ثـُـَم ِفْتَنــٌة لَ يَْبَقــى بَْيــٌت ِمــَن الَعــرَِب ِإَل َدَخَلْتــُه، ثـُـَم ُهْدنـَـٌة تَُكــوُن بَْيَنُكــْم َوبـَـ�ي

ــا( )2(.  َ أَْلًف َ ــرش ــا َع ــٍة اثَْن ــَت ُكِل َغايَ ــًة، تَْح َ َغايَ ن ــ�ي ــَت ثََماِن ــْم تَْح ــِدُروَن َفَيأْتُونَُك ــِر، َفَيْغ ي الأَْصَف ــ�نِ بَ

؟  وعــن عبيــد بــن آدم، قــال: ) ســمعت عمــر بــن الخطــاب يقــول لكعــب: أيــن تــرى أن أصــىي  

ن يديــك! فقــال عمــر: ضاهيــت  ي صليــت خلــف الصخــرة، فكانــت القــدس كلهــا بــ�ي فقــال: إن أخــذت عــ�ن

اليهوديــة، ل، ولكــن أصــى حيــث صــى رســول الله، صــى الله عليــه وســلم، فتقــدم إى القبلة فصى، 

ي اللــه عنــه، صــى 
ي ردائــه وكنــس النــاس ()3(، فعمــر ، رصن

ثــم جــاء فبســط رداءه، فكنــس الكناســة �ن

راء والمعــراج.  ي المــكان الــذي وصفــه لهــم صبيحــة الإ
، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن ي  حيــث صــى النــ�ب

ــه  ــزاً بعــد فتــح عمــر، حــ�ت قــدم إلي ومــا زال المســجد الأقــى حــّراً وبيــت المقــدس عزي  

ي الدفــاع 
الفرنجــة، فهبــت الأمــة بقيــادة صــاح الديــن لتحريــره مــن رجســهم، كمــا هــب المماليــك �ن

ــول.  ــات المغ ــام هجم ــه أم عن

1. العليمي، مج�ي الدين: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: 1 /253، مكتبة دنديس، 1420هـ - 1999م. 
2. صحيــح البخــاري، كتــاب الجزيــة، بــاب مــا يحــذر مــن الغــدر: 4/ 101. ومعــ�ن قبــة: بنــاء مــدور، وأدم: جلــد مدبــوغ، وموتــان: مــوت كثــ�ي 
ــه يشــ�ي إى طاعــون عمــواس،  ء فتمــوت فجــأة، لعل ي الوقــوع بســبب طاعــون ونحــوه، وقعــاص: داء يصيــب الغنــم فيســيل مــن أنوفهــا ىش
ي الموضــع ذاتــه. دار طــوق 

ي الأصفــر: الــروم، وغايــة: رايــة. )مــن تعليــق مصطفــى البغــا عــى صحيــح البخــاري �ن تــه، وبــ�ن واســتفاضة المــال: ك�ش
النجاة، الطبعة: الأوى، 1422هـ.( 

تيــب  ي ل�ت ي الفتــح الربــا�ن
ي �ن ي اللــه عنــه: 1/ 370، قــال الســاعا�ت

يــن بالجنــة، مســند عمــر بــن الخطــاب، رصن ة المبرش 3. مســند أحمــد: مســند العــرش
ي تحقيق المسند: إسناده حسن: 1 /276 - 277. 

: إسناده جيد: 3 /117، وقال أحمد شاكر �ن ي مسند أحمد بن حنبل الشيبا�ن
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اإشارة إى فلسطن ي القرآن الكريم:   
ــة  ــدول القديم ــم ال ــر اس ــة، يذك ــة تاريخي ــا، ول مدون ــاب جغرافي ــم كت ــرآن الكري ــس الق لي  

ي ضمــت  ي القــرآن الكريــم، بــل إن الــدول الــ�ت
ن �ن والحديثــة، ولهــذا فليــس غريبــاً أل يــرد اســم فلســط�ي

ــا.  ه ــن غ�ي ــاً ع ــم، فض ــرآن الكري ي الق
ــا �ن ــرد ذكره ــم ي ــة ل ــن مقدس ــا أماك أراضيه

ــف  ــة، كي ــات جليل ــة وصف ــرى عظيم ــماء أخ ن بأس ــط�ي ــر أرض فلس ــم ذك ــرآن الكري ــن الق لك  

؟!  راء والمعــراج، ومهبــط الوحــي، والأرض المباركــة وأرض المحــرش والمنــرش  ل وهــي أرض الإ

ي كتابه:}يَاَقــْوِم اْدُخُلــوا 
ي كتابــه، فقــال تعــاى �ن

ن الأرض المقدســة �ن وقــد ســمى اللــه فلســط�ي  

ــدة: 21( . ــَن {)المائ ي ــوا َخاِرِ ــْم َفَتْنَقِلُب ــَى أَْدبَاِرُك ــُدوا َع ــْم َوَل تَرْتَ ــُه َلُك ــَب الَل ي َكَت ــ�تِ ــَة اَل اْلأَرَْض اْلُمَقَدَس

ــق  ــام أو دمش ــدس أو الش ــت المق ــَة { بي ــام: “  }اْلأَرَْض اْلُمَقَدَس ــد الس ــن عب ــز ب ــال الع ق  

ــُه َلُكــْم { هبــة منــه، ثــم حرمهــا عليهــم  ــَب الَل ن وبعــض الأردن. المقدســة: المطهــرة، } َكَت وفلســط�ي

. )
1

ي أمرتــم بدخولهــا “)* بعصيانهــم. } َوَل تَرْتَــُدوا {عــن طاعــة اللــه تعــاى، أو عــن الأرض الــ�ت

ــْوَم  ــا اْلَق ــاى: } َوأَْورَثَْن ــال تع ــة، فق ــ�ي آي ي غ
ــة �ن ك ــدس بال�ب ــت المق ــرآن أرض بي ــف الق ووص  

 َ ــ�ن ــَك اْلُحْس ــُت َربِ ــْت َكِلَم ــا َوتََم ــا ِفيَه ي بَاَرْكَن ــ�تِ ــا اَل ــاِرَق اْلأَرِْض َوَمَغاِربََه ــَتْضَعُفوَن َمَش ــوا يُْس ــَن َكانُ اَلِذي

ُوا َوَدَمرْنـَـا َمــا َكاَن يَْصَنــُع ِفرَْعــْوُن َوَقْوُمــُه َوَمــا َكانـُـوا يَْعِرُشــوَن { )الأعــراف:137(،  َ ي ِإْرَاِئيــَل ِبَمــا َصــ�ب َعــَى بـَـ�نِ

{ )الأنبيــاء:71(، وقــال ســبحانه: َ ن ي بَاَرْكَنــا ِفيَهــا ِلْلَعاَلِمــ�ي ــا ِإَى اْلأَرِْض اَلــ�تِ  وقــال جــل شــأنه:}َونََجْيَناُه َوُلوطً

 َ ُوا ِفيَهــا َلَيــاِىي َ ِســ�ي ْ َــا ِفيَهــا الَســ�ي ي بَاَرْكَنــا ِفيَهــا ُقــًرى ظَاِهــرًَة َوَقَدرْن َ اْلُقــَرى اَلــ�تِ ن ْ } َوَجَعْلَنــا بَْيَنُهــْم َوبَــ�ي

{ )ســبأ: 18(.  َ ن َوأَيَاًمــا آِمِنــ�ي

* عبد العزيز بن عبد السام: تفس�ي القرآن: 1 /379، دار ابن حزم، الطبعة: الأوى، 1416هـ - 1996م. وانظر: الواحدي: التفس�ي البسيط: 
 .323/ 7
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ن الشــام أرضــاً، وكما ورد ذلك الســم  ويتضــح مــن بعــض هــذه الآيات أن الله ســّمى فلســط�ي  

ي الَزبـُـوِر ِمــْن بَْعــِد الِذْكــِر أََن اْلأَرَْض يَِرثَُهــا ِعَبــاِدَي الَصاِلُحوَن{)الأنبيــاء: 105(،  ِ
ي قولــه تعاى:}َوَلَقــْد َكَتْبَنــا �ن

�ن

، وقــال بعــض المفريــن أرض الجنــة.  ن  فــالأرض هنــا عمــوم الأرض، يرثهــا المؤمنــون أو أرض فلســط�ي

ن  ــط�ي ــاً، وأرض فلس ــام عموم ــأن الش ــاى بش ــه تع ــاب الل ي كت
ــا وردت �ن ه ــات وغ�ي ــذه الآي فه  

القــرآن.  ي 
�ن خاصــة  ن  فلســط�ي اســم  يذكــر  لــم  وإن  خصوصــاً، 

، وورد ذكــر  ن ي موضعــ�ي
، عليــه الصــاة والســام، �ن ي وقــد ذكــر القــرآن اســم إرائيــل النــ�ب  

ي يعقــوب، عليــه الصــاة والســام،  ن موضعــاً )1(، وإرائيــل هــو النــ�ب ي واحــد وأربعــ�ي
ي إرائيــل �ن بــ�ن

ََل  ن َ ي ِإْرَاِئيــَل ِإَل َمــا َحــرََم ِإْرَاِئيــُل َعــَى نَْفِســِه ِمــْن َقْبــِل أَْن تـُـ�ن قــال تعــاى: } ُكُل الطََعــاِم َكاَن ِحــًا ِلَبــ�نِ

َ {)آل عمــران: 93(، وعــن ابــن عبــاس قــال: )أَْقَبَلــْت  ن الَتــْوَراُة ُقــْل َفأْتـُـوا ِبالَتــْوَراِة َفاتُْلوَهــا ِإْن ُكْنُتــْم َصاِدِقــ�ي

ْنـَـا َعــِن الرَْعــِد َمــا ُهــَو؟ َقــاَل:  ِ ،صــى اللــه عليــه وســلم، َفَقاُلــوا: يـَـا أَبـَـا الَقاِســِم، أَْخ�بِ ي يَُهــوُد ِإَى الَنــ�بِ

َمَلــٌك ِمــَن اْلَماَِئَكــِة ُمــَوَكٌل ِبالَســَحاِب، َمَعــُه َمَخاِريــُق ِمــْن نـَـاٍر، يَُســوُق ِبَهــا الَســَحاَب َحْيــُث َشــاَء الَلــُه، 

َ يَْنَتِهــَي ِإَى َحْيــُث أُِمــَر  َفَقاُلــوا: َفَمــا َهــَذا الَصــْوُت اَلــِذي نَْســَمُع؟ َقــاَل: زَْجــرٌَة ِبالَســَحاِب ِإَذا زََجــرَُه َحــ�ت

ْنـَـا َعَمــا َحــرََم ِإْرَاِئيــُل َعــَى نَْفِســِه؟ َقــاَل: اْشــَتَ� ِعــْرَق الَنَســا َفَلــْم يَِجــْد  َقاُلــوا: َصَدْقــَت. َفَقاُلــوا: َفأَْخ�بِ

ــوا: َصَدْقــَت ()2( . ــا، َقاُل ــَك َحرََمَه ــا، َفِلَذِل ــِل َوأَْلَبانََه ِب ــُه ِإلَ ُلُحــوَم الإِ َشــْيًئا يُاَِئُم

ــا َمــَع نُــوٍح  َ ِمــْن ُذرِيَــِة آَدَم َوِمَمــْن َحَمْلَن ن ــُه َعَلْيِهــْم ِمــَن الَنِبِيــ�ي وقــال تعــاى: }أُوَلِئــَك اَلِذيــَن أَنَْعــَم الَل

ــِن َخــُروا ُســَجًدا  ــاُت الرَْحَم ــَى َعَلْيِهــْم آيَ ــا ِإَذا تُْت ــا َواْجَتَبْيَن ــْن َهَديَْن ــِة ِإبَْراِهيــَم َوِإْرَاِئيــَل َوِمَم ــْن ُذرِيَ َوِم

ــه  ــوب، وقول ــحاق  ويعق ــماعيل وإس ــد إس ــَم{ يري ــِة ِإبَْراِهي ــْن ُذرِيَ ــه تعاى:}َوِم ــم: 58(، فقول َوبُِكًيا{)مري

ــه، وهــم مــوى وهــارون )3( .  : ومــن ذريت ي ــَل { يعــ�ن تعــاى: }َوِإْرَاِئي

، محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: 33، طبعة مناهل العرفان.  ي
1. عبد البا�ت

، الطبعة، الثانية، 1395هـ - 1973م. قال  ي ي الحل�ب مذي، كتاب تفس�ي القرآن، باب ومن سورة الرعد: 5/ 294، مكتبة ومطبعة البا�ب ن ال�ت 2. س�ن
: صحيح. ي مذي: هذا حديث حسن غريب، وقال الألبا�ن ال�ت

3. الواحدي: التفس�ي البسيط: 14 /268. 
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فهــذا مــا أراده القــرآن مــن اســم أحــد أنبيــاء اللــه تعــاى الذيــن نؤمــن بهــم جميعــاً ونجّلهــم   

ونقدرهــم. 

ــه  ــه وتراب ــل أجزائ ــارك بكام ــى المب ــجد الأق ي المس
ــلم �ن ي المس ــطي�ن ــعبنا الفلس ــق ش إن ح  

، صــى اللــه  ي ي إراء النــ�ب
ي تجــى �ن جميعــه وكامــل مرفقاتــه فــوق الأرض وتحتهــا حــق ثابــت بقــرار ربــا�ن

ــح  ــه الفت ــا.  وأثبت ــموات الُع ــه إى الس ــه من ــه وعروج ــه في ــدس، وصات ــت المق ــلم، إى بي ــه وس علي

ي تــارة، والمظفــر قطــز  ســامي غــ�ي مــرة بقيــادة صــاح الديــن الأيــو�ب العمــري، وأكــد عليــه التحريــر الإ

ــه.  ــهداء تروي ــاء الش ــا دم ي ع�ن
ــت �ن ــا زال ــرى، وم ــارة أخ س ت ــ�ب وبي

ي  ن الأوى، وثــا�ن وإن هــذا الحــق يشــمل الأمــة المســلمة كلهــا باعتبــار المســجد قبلــة المســلم�ي  

ي تشــد الرحــال إليهــا.  ي الأرض، وثالــث المســاجد الــ�ت
مســجد وضــع لعبــادة اللــه �ن

نــكار، وإن تشــكيك بعــض  ن حــق ثابــت، ل يقبــل النقــض ول الإ ي فلســط�ي
وإن حــق شــعبنا �ن  

ــد  ــكار للوع ــت وإن ــح الثاب ــخ الواض ــة والتاري ــوص الديني ــب للنص ــو إل تكذي ــا ه ــك م ي ذل
ــوات �ن الأص

ي بنــ� شــعبنا القــادم، وفرجــه القريــب الموعــود.   الربــا�ن



39

مل�ف العدد مصى باب الرحمة ي أدب الرحات الجغرافية

ــة ي  ــاب الرحم ــّى ب مص
ــة   ــات الجغرافي أدب الرح

ن  الدكتور محمد بحيص عرام�ي
ي سابقاً ي الفلسطي�ن رئيس الأرشيف الوط�ن

مهيد:  

ي المجتمــع 
ة التطــرف �ن ة، تصاعــدت وتــ�ي ــة الأخــ�ي رائيلي ــات الإ اب موعــد النتخاب مــع اقــ�ت  

ي 
ــل و�ن ــة، ب ــزاب المتنافس ــة لاأح ــة النتخابي ي الدعاي

ــط �ن ــس فق ــاً لي ــك جلي ــل ذل ، ويتمث ــىي رائي الإ

ي  ، والتغــّول الســتيطا�ن ن ، ومضاعفــة معانــاة الأرى والمعتقلــ�ي ي ســفك مزيــد مــن  الــدم الفلســطي�ن

غــ�ي المســبوق،  ناهيــك عــن العتقــالت اليوميــة، والقتحامــات المتكــررة لباحــات المســجد الأقــى 

ــال  ــة الحت ط ــن رش ــددة م ــة مش ــة، وبحراس ــزاب اليميني ــن الأح ن م ــح�ي ــادة وزراء ومرش ــارك، بقي المب

، مــا  رائيــىي جــراءات القمعيــة، كمــادة لســتقطاب الناخــب الإ ومخابراتــه، لســتغال هــذه الإ

فتــح شــهية التطــرف لديهــم عــى م�اعيهــا، بقــرار حكومــي صــدر مؤخــراً عــن رئيــس وزراء الكيــان 

ي القــدس، 
ن �ن ي أقــدس مقدســات المســلم�ي

ي تحقيقــه �ن
؛ لفــرض أمــر واقــع لطالمــا فشــلوا �ن الحتــاىي

ــه،  ــث بمحتويات ــاب الرحمــة، والعب ــه بإغــاق مصــّى ب ــك مــن خــال إصــدار أوامــره لأجهــزة أمن وذل

ن مــن أداء الصــاة فيــه، وبالقــوة، بعــد أن تحطمــت محاولتهــم الســابقة عــى صخــرة  لمنــع المســلم�ي

ي مســجدهم، 
ــادة �ن ــة العب ــع بحريّ ي التمّت

ن عــن حقهــم �ن ن المدافعــ�ي ن والمرابطــ�ي صمــود المقدســي�ي

ــراءات  ج ــكل الإ ــان ل ذع ــم الإ ــلم، ورفضه ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــم محم ــول الكري ــرى الرس م

ي غفلــة مــن الزمــن 
، وغــاة مســتوطنيه، والذيــن توهمــوا �ن رائيــىي العن�يــة والتعســفّية للمحتــل الإ
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ي تعيشــها بعــض الــدول العربيــة، والنحيــاز  ســامي الــرديء بســبب الأوضــاع الصعبــة الــ�ت ي والإ العــر�ب

، والدعــم الامتناهــي لدولــة الحتــال، أن بإمكانهــم تحقيــق أحامهــم المريضــة المرتكــزة  الأمريــ�ي

ــراه الطهــور،  ي الســيطرة عــى المســجد الأقــى، وإقامــة هيكلهــم المزعــوم عــى ث
إى خزعبــات، �ن

ــاً إى  ــتقود حتم ي س ــ�ت ــورة، ال ــاء المعم ي أرج
ــرب �ن ن والع ــلم�ي ــاعر المس ــط مش ــرض الحائ ن بع ــ�ي ضارب

ي منطقتنــا الملتهبــة أصــاً، وســيكون هــؤلء 
ي عــى الأخــ�ن واليابــس �ن إشــعال فتيــل حــرب دينيــة، تــأ�ت

عــزع بــأن أوى أولوياتنــا كشــعب  ن ي أؤمــن إيمانــاً ل ي�ت المهووســون أول ضحاياهــا دون أد�ن شــك، ولأنــ�ن

ي وكقيــادة، هــي التخلــص مــن هــذا الحتــال الغاشــم الظالــم، وإقامــة دولتنــا الفلســطينية  فلســطي�ن

يــف –مفتــاح الســام والحــرب- فــإن إفشــال مخططــات أعــداء  المســتقلة، وعاصمتهــا القــدس الرش

ي 
ــمل �ن ــع والأش ــار الأوس ــة النتص ــي مقدم ــارك، ه ــى المب ــجد الأق ــى  المس ــيطرة ع ي الس

ــة �ن الأّم

، وأوى خطــوات العيــش فــوق تــراب وطننــا بكرامــة  ي تحريــر أرضنــا كاملــة مــن دنــس الحتــال الصهيــو�ن

ــبحانه ل  ــو س ــل، وه ــّز وج ــه ع ــن الل ــد م ــع وع ــذا بالطب ــعوب الأرض. وه ــائر ش ــة، كس ــزّة وحري وع

يخلــف وعــده. ولّمــا كان ارتباطنــا بالمســجد القــى ارتباطــاً عقديــاً، فقــد ارتأيــت إلقــاء الضــوء عــى 

ــٍم رئيــس مــن معالــم المســجد الأقــى، للتعريــف بــه، وإبــراز مكانتــه  مصــّى بــاب الرحمــة، كَمْعَل

المســتمدة مــن مكانــة المســجد الأقــى وقدســيته وعروبــة بيــت المقــدس منــذ فجــر التاريــخ، وإى أن 

ي باختصــار عــى مــا ذكــره بعــض الرّحالــة حــول هــذا المصــّى، مــن  يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا. وســآ�ت

ــة  ســامية العمري ة الإ ي إى المقــ�ب
ي تفــىن ــ�ت ــة ال ــه الخارجي ــاء، وبأبواب ــق بالبن وصــف وانطباعــات تتعل

ة "بــاب الرحمــة".  "المأنوســة"، كمــا وصفهــا صاحــب الأنــس الجليــل، وهــي مقــ�ب

سور امسجد الرقي:  
ــارك،  قيــة للمســجد الأقــى المب ــة الرش ــة الجنوبي ي مــن الزاوي

�ت يمتــد ســور المســجد الــرش  

قيــة، وينتهــي ببــاب الأســباط، أحــد أبــواب المســجد الأقــى الأربعــة  وحــ�ت الزاويــة الشــمالية الرش
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ة أبــواب مفتوحــة، وهــي: بــاب الأســباط، وبــاب حطّــة، وبــاب العتــم أو )بــاب  ي  منهــا عــرش ، الــ�ت عــرش

ن ، وبــاب السلســلة، وبــاب الناظــر، وبــاب الحديــد، وبــاب  فيصــل(، وبــاب الغوانمــة، وبــاب القطّانــ�ي

المطهــرة، وبــاب المغاربــة. وأمــا الأبــواب المغلقــة، فهــي: بــاب الرحمــة، والبــاب المــزدوج، وبــاب 

ي لحماية  ي ... وقــد أغلقــت هــذه الأبــواب بأمــر من الســلطان صاح الديــن الأيــو�ب الجنائــز، والبــاب الثــا�ش

المســجد الأقــى المبــارك، ومدينــة القــدس مــن الفرنجــة" )1( ويمكــن اعتبــار بــاب المغاربــة، أو مــا 

اق" مغلقــاً، وذلــك بعــد مصــادرة مفاتيحــه بالقــوة عقب  "  أو "بــاب الــ�ب ي يطلــق عليــه أحيانــاً "بــاب النــ�ب

ي أيديهــم إى يومنــا هــذا.
، حيــث بقيــت �ن رائيــىي  حــرب عــام 1967م، مــن قبــل ســلطات الحتــال الإ

تكمــن أهميــة هــذا الســور بأنــه ســور المســجد الأقــى، وســور المدينــة معــاً، ويبلــغ طولــه   

ن عــن المدينــة، خاصــة زمــن الحــروب  ن المدافعــ�ي اً، وقــد شــّكل بالنســبة إى المســلم�ي حــواىي 462 مــ�ت

ن تعزيــز قــوة الحاميــة المدافعــة  ّ مــع الفرنجــة، نقطــة ضعــف مــن الناحيــة العســكرية. لــذا كان يتعــ�ي

ي 
ي هــذا الجــزء مــن الســور عــى  الــدوام، ويؤكــد ذلــك الرّحالــة المعــروف نار خــروا �ن

عــن المدينــة �ن

، وبعــد الجامع  ي
�ت ي المدينــة وســوره هــو ســورها الــرش

�ت وصفــه للمدينــة، حيــث يقــول: "... والجامــع رش

، ولهــذا يحــ�ن  ــه ســيكون ســاحة القيامــة والحــرش ســهل كبــ�ي مســتو يســمى بـ"الســاهرة". يقــال إن

ون مــن أطــراف العالــم، ويقيمــون بــه حــ�ت يموتــوا فــإذا جــاء وعــد اللــه كانــوا بــأرض  إليــه خلــق كثــ�ي

ن وقرافــة عظيمــة، يصــىي بهــا النــاس،  الميعــاد، وعــى حافــة هــذا الســهل مقابــر كثــ�ي مــن الصالحــ�ي

ــا،  ــر ذنوبن ــا، واغف ــل حاجاتن ــم تقب ــن: "الله ــم، مرددي ــىن حاجاته ــم لتق ــاء أيديه ــون بالدع ويرفع

ن ... ")2( وســيئاتنا، وارحمنــا برحمتــك يــا أرحــم الراحمــ�ي

1. يوسف جمعة سامة، دليل المسجد الأقى، ص44.
، ص136. ن 2. بادنا فلسط�ي
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ة التهويــد، ومحــاولت  ول يســعنا ونحــن نعيــش هــذه الأيــام، حيــث تصاعــدت وتــ�ي  

ــكل  ــة الهي ــه وإقام زالت ــداً لإ ــارك، تمهي ــى المب ــجد الأق ــة، والمس ــى المدين ــة ع ــيطرة المحموم الس

ــواب مــن هــذه  ــن أمــروا بإغــاق الأب ــادة العظــام، الذي ــك الق ــه، إل أن نســتذكر أولئ المزعــوم مكان

از، وذلــك لبعــد نظرهــم   ن ة عظيمــة خــارج الســور، بــكل الفخــر والعــ�ت الناحيــة تحديــداً، وإنشــاء مقــ�ب

اف عوائــد الزمــن مســتقباً، ومــا يمكــن أن يحــل ببيــت المقــدس، أو المدينــة  وقدرتهــم عــى اســترش

ــة. ــداء الأّم ــن أع ــاً م ــتهدفة، دوم المس

بابا التوبة والرحمة :  
ي مــن المســجد الأقــى المبــارك، ويســمى البــاب 

�ت هــذان البابــان يقعــان إى الشــمال الــرش  

ي للمســجد، والمطــل 
�ت ي الســور الــرش

ي يســمى بـــ )الرحمــة(، ويقعــان �ن ، بـــ )التوبــة(، والجنــو�ب الشــماىي

ي رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، شــّداد بــن  ة )بــاب الرحمــة(، حيــث قبــور صاحــ�ب عــى  مقــ�ب

ــا. افه ــة وأرش ــان المدين ــت، وأعي ــن الصام ــادة ب أوس، وعب

(، واتخــذوه شــعاراً لحروبهــم الداميــة... ")1(  ي وقــد أطلــق عليهمــا الصليبيــون )البــاب الذهــ�ب  

وعــن هــذا البــاب يقــول صاحــب العقــد الفريــد: "... وبــاب التوبــة الــذي تــاب اللــه فيــه عــى داود.

َب بَْيَنُهــْم ِبُســوٍر َلــُه بـَـاٌب بَاِطُنــُه ِفيــِه الرَْحَمــُة َوظَاِهــرُُه  ِ ُ ي كتابــه: } َفــ�ن
ي ذكرهــا اللــه �ن وبــاب الرحمــة الــ�ت

ــدس...")2( ــاب المق ي ب
�ت ــرش ــذي ب ــم ال ي وادي جهن ــ�ن ــد: 13(، يع ــِه اْلَعَذاُب{)الحدي ــْن ِقَبِل ِم

ي كتابــه 
وقــد قــّدم لنــا أبــو العبــاس، شــهاب الديــن بــن فضــل اللــه المعــروف "بالعمــري" �ن  

ي ممالــك الأمصــار( وصفــاً دقيقــاً لمســجد بــاب الرحمــة، نقــاً –كمــا يقــول- 
الشــه�ي )مســالك الأبصــار �ن

ن الملك، مــن مؤلفه الصغ�ي )سلســلة العســجد  عــن الصاحــب تــاج الديــن أبــو الفضائل، أحمــد بن أمــ�ي

ي صفــة الصخــرة والمســجد(، حيــث ذكــر أنــه "... شــماىي هــذا الــرواق ) ويقصــد الــرواق الواقــع شــماىي 
�ن

سامية، ص 67.  1. شكري عراف، القدس الإ
ن العربية، 349 - 350.  2. بلدانية فلسط�ي
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ق إى الغــرب، ثاثون  ي ثاثمائــة ذراع، مســجد بــاب الرحمــة. وطولــه مــن الــرش ّ مهــد عيــ�(، عــى مــىن

ذراعــاً، وعرضــه، قبلــة وشــمالً، أربعــة عــرش ذراعــاً ونصــف، وســعة محرابــه ثاثــة أذرع وربــع، يصــىي 

فيــه إمــام منفــرد، وهــو معقــود بالحجــر المنحــوت ســت قبــاب: اثنتــان مرتفعتــان، وأربعــة منبســطة 

ــاً،  ــرش ذراع ــد ع ــود أح ــول كل عام ــطه. ط ي وس
ن �ن ــاريت�ي ــط، وس ي الوس

ــض �ن ــوان بي ــن ص ــى عامودي ع

ن ببــاب الرحمــة، وهمــا  ن المســّمي�ي ودورتــه أربعــة أذرع ونصــف. وهــذا المســجد مّتخــذ باطــن البابــ�ي

بابــان قديمــان قــد ُســّدا. عــى كل منهمــا م�اعــان مــن خشــب مصّفــح مــن خــارج بالحديــد. طــول كل 

منهمــا أحــد عــرش ذراعــاً، وعرضــه ســتة ونصــف، وخلــف كل منهمــا بابــان بالصفــة المذكــورة. إل أنهمــا 

)
1

ــة...")* ــواب الرحم ــّميا بأب ــا. س ــم غلقهم ــّمرا وأحك ــد ُس ــوش. وق ــر المنق ــاس الأصف ــان بالنح  مصفح

وتذكــر المصــادر التاريخيــة أن الرّحالــة المقــدىي "محمــد بــن أحمــد ابــن البّنــاء" المعــروف   

ــذي فــرغ مــن تأليفــه عــام  قاليــم" ال ي معرفــة الأ
ــه "أحســن التقاســيم �ن ي كتاب

بالبشــاري، قــد قــال �ن

ــة  ــة المكرم ــد مك ــدس بع ــت المق ــارة بي ي زي
ــة �ن ــغف المغارب ــن ش ــدث ع ــث تح )373هـــ/970م(، حي

ي رداً لثاثــة عــرش مــن الرّحالــة المغاربــة، وهــم:  لتقديــس حّجهــم. وقــد اســتعرض الأســتاذ الكّتــا�ن

 ، ي ، العبــدري، ابــن بطوطــة، خالــد البلــوي، ابــن خلــدون، المقــّري، العيــاىش المعافــري، ابــن جبــ�ي

ي أن هــؤلء  ــا�ن ،  وأحمــد الهــواري. ويضيــف الكّت ي ، البلغيــ�ت ي ــا�ت ، الزيّ العامــري، ابــن عثمــان المكنــاىي

ــجد  ــدس والمس ــت المق ــوا بي ن وخّص ــط�ي ــم زاروا فلس ــاً كله ــنة تقريب ــف س ــداد أل ــى امت ــة ع الرّحال

ــد  ــل. وق ــاء الأفاض ــة العلم ــاهداتهم بدق ــجيل مش ــاورة، وتس ــد والمج ــم للتعّب ــى بزياراته الأق

ن  ّفــة، مســّجل�ي تركــوا لاأجيــال وصفــاً رائعــاً للمســجد الأقــى المبــارك، ومســجد قبــة الصخــرة المرش

مــا لحظــوا عليهمــا باطنــاً وظاهــراً، وُمبديــن إعجابهــم الشــديد بالمــدن والقــرى الفلســطينية، 

فــة، والعديــد  واســتغرابهم مــن حســن الأبنيــة، وخصوصــاً المســجد الأقــى وقبــة الصخــرة المرش

* المصدر السابق، ص 387. 
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هــا، ولقــاء أهــل العلــم والفضل،  مــن مرافــق المســجد، كالمصاطــب والجوامــع والأســبلة والتكايــا وغ�ي

ــة  ــة المغارب : أنهــم، أي الرّحال ي ــا�ن ــف الكّت ــح منهــم. ويضي ــاء الصال ــاس الدع ــم،  والتم والأخــذ عنه

ن  "...لــم يغفــل أحــد منهــم عــن التنويــه بســمو أهــل بيــت المقــدس، خصوصــاً وبقيــة الفلســطيني�ي

( والحقيقــة  أنــه كان مــن الصعــب الحصــول عــى مــا يؤكــد تنــاول 
1

اً..)* ن عمومــاً بــدواً وحــ�ن والشــامي�ي

ء مــن التفصيــل، باســتثناء مــا  ي أيــاً مــن الرحالــة المغاربــة الســابق ذكرهــم لمصــّى بــاب الرحمــة بــ�ش

ي ســنة )726هـــ/1325م(، والثانيــة 
، كانــت الأوى �ن ن نُقــل عــن "ابــن بطوطــة" مــن أنــه زار القــدس مرّتــ�ي

ي رحلتــه الأوى عــن ســور القــدس، وأبــواب المســجد الأقى، 
ســنة )749هـــ/1348م(، حيــث تحــّدث �ن

ــة الصخــرة، وعــن بعــض أعمــال  ضافــة إى مــا قّدمــه مــن وصــف للمســجد الأقــى، ومســجد قّب بالإ

اض بــأن ابــن بطوطــة قــد عــرض  ي جلــب المــاء إى القــدس. وهنــا يمكــن الفــ�ت
الأمــ�ي تنكــز النــاري �ن

وصفــاً لبــاب الرحمــة، طالمــا أنــه تحــّدث عــن ســور القــدس وأبــواب المســجد الأقــى، باعتبــار "بــاب 

. غــ�ي أن ذلــك يحتــاج إى مزيــد مــن البحــث  ي
�ت ي ســور المســجد الــرش

ة �ن الرحمــة" أحــد الأبــواب الشــه�ي

ــل يمكــن  ــب الأســفار". وبالمث ــب الأقطــار وعجائ ي غرائ
ــه "تحفــة النظــار �ن ي رحلت

والتحــّري، وخاصــة �ن

ي تركهــا "ابن  ي الرســالة ال�ت
التكّهــن بإمكانيــة العثــور عــى معلومــات ذات صلــة بموضــوع البحــث هــذا، �ن

ي حــج بيــت 
ي العــام 1202هـــ، وهــي بعنــوان "إحــراز المعــا والرقيــب �ن

عثمــان" الــذي زار القــدس �ن

 " ي ــا�ن ي وصفهــا "الكّت ّك بقــ�ب الحبيــب "، والــ�ت يــف والخليــل والتــ�ب اللــه الحــرام، وزيــارة القــدس الرش

بأنهــا مخطوطــة مــن مخطوطــات مكتبــة القــ� الملــ�ي بالربــاط، وقــد نقــل مــن هــذا المخطــوط أن 

" فقــد اشــتهر برحلتــه  المؤلــف أي "ابــن عثمــان" قــد وصــف ســور القــدس، وأبوابهــا. وأمــا "ابــن جبــ�ي

ت مــن الناحيــة الفّنيــة ... ذروة مــا بلغــه نمــط  ي اعتــ�ب ، والــ�ت ي ي العــر�ب
ي تاريــخ الأدب الجغــرا�ن

المشــهورة �ن

ســامي . وقــد حــال الحتــال  ي أرجــاء العالــم الإ
، حيــث زار القــدس وجــال �ن ي ي الأدب العــر�ب

المرحلــة �ن

ي المساري، مفتاح السام، ص 46 - 47.  * محمد  العر�ب
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ي ســنة 611هـــ، ولّما 
ي دون زيارتــه لهــا ســنة 578هـــ، غــ�ي أنــه تمكــن مــن زيــارة بيــت المقــدس �ن الصليــ�ب

ي أهــدى لــه قصيــدة طويلــة مطلعهــا : تحــررت القــدس عــى يــد صــاح الديــن الأيــو�ب

ق من حامد         وكم لك بالغرب من شاكر" "... فكم لك بالرش

ومــن الواضــح أن الرجــل قــد اهتــم بمســألة تطــّوع المغاربــة مــن أهــل الأندلــس وشــمال   

. ن ي قتــال أعــداء المســلم�ي
ي جيــش "نــور الديــن الشــهيد" والذيــن أبلــوا بــاًء حســناً �ن

إفريقيــا �ن

شــارة إى أن الباحــث المقــدىي الدكتــور محمــد غوشــة، قــد أورد معلومــة مهمــة  وتجــدر الإ  

دريــ�ي 548هـــ/ 1154م، كان مــن  ي مؤلفــه المّصــور، مفادهــا "أن الإ
، وذلــك �ن ن ن والدارســ�ي للباحثــ�ي

)
1

ــدود")* ــة المس ــاب الرحم ــود ب ــروا وج ــن ذك ــل الذي أوائ

ي ابتداهــا مؤلفــا كتــاب  ي العــام 1947م قبيــل النكبــة بقليــل، الــ�ت
ي رحلتهمــا الجغرافيــة �ن

و�ن  

يــة، اســتيفان حنــا اســتيفان، وعفيــف بولــص، بزيــارة كنيســة القيامــة  ن نجل�ي " باللغــة الإ ن "هــذه فلســط�ي

ي القــدس، مــروراً بالكنائــس والأديــرة والجوامــع والمــدارس والأزقــة داخــل أســوار 
ي البلــدة القديمــة �ن

�ن

ي زيــارة المــدن الفلســطينية 
ي ذلــك أبــواب المدينــة المقدســة، حيــث انطلقــا �ن

المدينــة وخارجهــا، بمــا �ن

ــة  ــاًء بالعاصم ــوريا، وانته ــا، وس ق الأردن ( حينه ــارة رش ــدن الأردن )إم ــا لم ــك زيارتهم ــا ذل ــة. وت كاف

ي المقدمــة، وضــع دليــل لأهــم 
وت. ولأنهمــا قصــدا مــن هــذه الرحلــة الطويلــة كمــا جــاء �ن اللبنانيــة بــ�ي

ــار -   المواقــع الدينيــة والأثريــة والجغرافيــة، فــإن القــارئ – حــ�ت لــو لــم يكــن مــن أهــل هــذه الدي

كا شــاردة  يطــاً ســينمائياً ممتعــاً، لأنهما حقيقــة لم ي�ت فســيجد نفســه يتجــول معهمــا، وكأنــه يشــاهد رش

ول واردة إل وتناولهــا بالوصــف الدقيــق، المســتند إى معرفتهمــا العميقــة بالتاريــخ، قديمــه وحديثــه. 

ــاهداتهما. ــم مش ــة، لمعظ ــق الأثري ــة، والحقائ ــوص الديني ــودة إى النص ــن الع ــا ع ــم يغف ــا ل  كم

ي للمســجد 
�ت ي الســور الــرش

ي هــذه الرحلــة فهــو مــا ذكــرا حــول بــاب الرحمــة �ن
أمــا مــا يهّمنــا �ن  

* محمد غوشة، المسجد الأقى المبارك، ص 105.
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ي هــذا الســور بابــاً  واحــداً مفتوحــاً، وأظــن أنهمــا قصدا بذلــك "باب الأســباط"، 
الأقــى، مؤكديــن أن �ن

: "... يقــع  ي " فقــد كتبــا مــا يــأ�ت ي أو "بــاب القبائــل" كمــا ســّمياه. وعــن بــاب الرحمــة أو "البــاب الذهــ�ب

ــراك  ــل الأت ــن قب ــام 1530م، م ي الع
ــق �ن ــد أغل ــى، وق ــجد الأق ي للمس

�ت ــرش ــور ال ــف الس ي منتص
�ن

ي الآخــر للبــاب، وهــو "بــاب الدهريــة"، بالعتقــاد بيــوم الحســاب  . ويرتبــط الســم العــر�ب ن العثمانيــ�ي

ول  ن ي يــد رئيــس مشــايخ المســجد المبــارك. ويتــم الــ�ن
، حيــث إن مفاتيــح هــذا البــاب �ن ن عنــد المســلم�ي

. وإى  ن ن واســعت�ي ــ�ي ي إى غرفت
ــة المزدوجــة، ليفــىن ــة، تقــود إى البواب ــاب عــ�ب 22 درجــة حجري إى الب

ي 
�ت ق بمســافة 18 يــاردة يقــع "بــاب الحصــان" والــذي كان يفتــح باتجــاه الجنــوب، والبــاب الــرش الــرش

)
1

الــذي يميــل قليــاً ناحيــة الشــمال. )*

ي 
ــيحية �ن ــاة المس ــل الحي ــف تفاصي ــام بوص ــكل ع ــوا بش ــد اهتم ــون فق ــة الغربي ــا الرّحال أم  

القــدس، وقــد وجدناهــم يدرجــون أخبــاراً ذات قيمــة حــول وضــع الأقليــات غــ�ي المســلمة، وخاصــة 

طــار إى وصــف المظهــر والطــراز المعماري  ، لكــن بعضــاً منهــم تجــاوز هــذا الإ ي تحــت الحكــم العثمــا�ن

ــة  ــجيل العاق ي تس
ــم �ن ــتفاض بعضه ــد اس ــا. وق ه ــامية وغ�ي س ــات الإ ــس والمقدس ــوت والكنائ للبي

هــا مــن خــال  ن الســلطة الحاكمــة وممثليــات أو قنصليــات الــدول الأوروبيــة، وتأث�ي القائمــة بــ�ي

ــك  ــُل ذل ــم يخ ــب، ول ــاج الأجان ــن أو الحّج ــع الزائري ــة م ــم العاق ــولت تنظ ــات وبروتوك ــد اتفاق عق

ن الأتــراك، مــن قبيــل قبــول  مــن انتقــادات لذعــة أحيانــاً لبعــض أوجــه الفســاد للحــكام والمســؤول�ي

. ي ــم الغــر�ب ــار مــن أقطــار العال ــك الدي ــؤم تل ــم التســهيات لمــن ي ي ســبيل تقدي
ــاً �ن الرشــاوى أحيان

ي 
ي القــدس، ومــا يحــدث �ن

ي لويــس بانــك حــول الأوضــاع �ن ســبا�ن ي تعليــق الرّحالــة الإ
و�ن  

ي العــام 
رائيــىي �ن ي قبضــة الحتــال الإ

يــف بعــد ســقوط القــدس �ن ــارك الرش المســجد الأقــى المب

ــلحة  ن أس ــط�ي ي فلس
ــا �ن ــا والأركيولوجي ــا الطوبونيمي ــا كم ــول "إن اليتمولوجي ــب يق ــد كت 1967م، فق

، ص 44.  ن * استيفان حنا استيفان وعفيف بولص، دليل هذه فلسط�ي
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مميتــة. وعليــه؛ فــإن مــا لــم يتمكــن الصهاينــة مــن الســتحواذ عليــه بالقــوة وتهويــده، التمســوا ســاح 

ه، والوصــول إليــه“. الركيولوجيــا لتدمــ�ي

ي أي 
اق عــى ســبيل المثــال، يمثــل صاروخــاً ينــذر بالنفجــار �ن و يــرى بانــك أن "حائــط الــ�ب  

ــكان  ــك الم ــو كان ذل ــا ل اق، كم ــ�ت ــل لاح ــارك قاب ــى المب ــجد الأق ي المس
ء �ن ي ــا أن كل ىش ــة. كم لحظ

رائيليــة، وخاصــة الحفريــات تحــت أساســات  جــراءات الإ مخزنــاً عظيمــاً مــن الغــاز  والبــارود بفعــل الإ

)
1

ــه ..")* ــتفزازية اليوميــة لباحات ــات الس ــى والقتحام ــجد الأق المس

ي رحلتــه هــذه عــى ذكــر محاولــة أعضــاء مــن الجماعــة 
وحــول بــاب الرحمــة ، فقــد أ�ت بانــك �ن  

ي العــام 1982م، 
اليهوديــة المتطرفــة المســّماة بـ "غــوش إمونيم"، تفج�ي المســجد الأقــى المبارك �ن

ي للمســجد، وقــد تــم إفشــال المحاولــة بفضــل 
�ت ي الســور الــرش

مــن نقطــة قريبــة مــن بــاب الرحمــة �ن

ي المطّبقــة عــى 
ي فصــل آخــر كتــب بانــك حــول سياســة التطهــ�ي العــر�ت

يقظــة حــراس المســجد، و�ن

رهابية اليهودية المســّماة "تدفيع  ن من الجماعــات الإ ، وتوقــف عند ممارســات المســتوطن�ي ن الفلســطيني�ي

ة مــن  ي تقــف خلــف اســتقدام أعــداد كبــ�ي الثمــن، وكاخ "، كمــا تعــرّض كذلــك للدوافــع السياســية الــ�ت

وا عى قبيلــة "دان". ي العمليــة المعروفــة بـ"عمليــة مــوى"، تحت ذريعة أنهــم ع�ش
ن الفاشــا �ن ثيوبيــ�ي  الإ

والحقيقــة أنــه وأثنــاء إعــداد هــذا البحــث، لــم أســتغرب أبــداً مــا وجــدت مــن تأثــر العديــد    

ــم  ــا كّتابه ي حاكه ــ�ت ــة ال ــاط�ي التوراتي ــات والأس ، وبالحكاي ي ــو�ن ــر الصهي ن بالفك ــ�ي ــة الغربي ــن الرّحال م

ــّجله  ــا س ــق فيم ــع والمدّق ــ�ي أن المتتّب ــع. غ ــا الجمي ي يعلمه ــ�ت ــتعمارية ال ــداف الس ــتهم، لاأه وساس

راء والمعــراج،  نفــر قليــل مــن هــؤلء الرّحالــة حــول قضايــا وأحــداث محــددة، مــن قبيــل حادثــة الإ

ــام،  ــذا الهتم ــ�ي له ــاد تفس ي إيج
ــرء �ن ــار الم ــتغراب ويحت ــ�ي الس ، يث ــرش ــوم الح ــ�اط ي ــب ال ونص

ــاه. ي ثناي
ــة �ن ــع الكامن والدواف

، ص75. ن * لويس بانك، رحلة إى فلسط�ي

مل�ف العدد مصى باب الرحمة ي أدب الرحات الجغرافية
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الخاصة:  
ــة  ــاب الرحم ــّى ب ــة مص ــول مكان ــز ح ــث الموج ــذا البح ي ه

ــت �ن ــد وفق ــون ق ــو أن أك    أرج

نــا ســابقاً يســتمد أهميتــه مــن أهميــة  ن عــ�ب العصــور المختلفــة، والــذي كمــا أرش وأهميتــه للمســلم�ي

ــجدين   ــث المس ــجدين، وثال ي المس ــا�ن ، وث ن ــ�ي ــو أوى القبلت ــيته، فه ــارك وقدس ــى المب ــجد الأق المس

، فــإن المســجد الأقــى  ن ي تشــد إليهــا الرحــال . فكمــا هــي القــدس درّة تــاج فلســط�ي ، الــ�ت ن يفــ�ي الرش

المبــارك بــكل مكّوناتــه هــو كذلــك درّة تــاج القــدس، ودونهمــا يفقــد العــرب – مســلمون ومســيحيون 

ر وجودهــم عــى هــذه البســيطة، فــا حيــاة، ول اســتقالً،  ّ – أغــى مــا يملكــون، وربمــا يفقــدون مــ�ب

ــاجدها  ــدس ومس ــت الق ــا بقي ــاع الأرض، طالم ي كل بق
ــيحي �ن ــلم أو المس ــة للمس ــة، ول كرام ول حري

ــة،  ــاب الصهاين ره ــرف والإ ــاة التط ، وغ ــىي رائي ــال الإ ــلطات الحت ــدة س ــاً لعرب ــها مرح وكنائس

وســيبقى الــ�اع محتدمــاً إى مــا شــاء اللــه. فهــل مــن وقفــة إســامية ومســيحية جــادة تضــع حــّداً 

ــد ؟!!! ــرة وإى الأب ــم م ــتبداد والظل ــذا الس له
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ــم  ــم العال ــه، ذلك ــه الل ــب، رحم ــن غال ــه ب ــد الل ــى عب ، ويدع ن ــ�ي ــد التابع ــاء لأح ي دع ــّد�ن ش  

ي العّبــاس، بعدمــا كــر  ي عهــد بــ�ن
ي معركــة الزاويــة �ن

العابــد الزاهــد المجاهــد، الــذي قــىن شــهيداً �ن

ه ريــح  ّ ُقتــل، وكانــت تفــوح مــن قــ�ب جفــن ســيفه، وقــال لأصحابــه: قومــوا بنــا إى الجّنــة، وقاتــل حــ�ت

ي ثيابهــم، وكان مّمــن عــاروا الحســن 
ه كأنـّـه مســك يضعونــه �ن المســك، وكانــوا يأخــذون مــن تــراب قــ�ب

ــا نشــكو إليــك ســفه  ي دعائــه، فيقــول:" اللهــَم، إنّ
البــ�ّي، رحمــه اللــه، وقــد كان يشــكو إى اللــه �ن

. )
1

ــا")* ن مّن ــ�ي ــاب الصالح ــا، وذه اب آجالن ــ�ت ــا، واق ــص أعمالن ــا، ونق أحامن

، ص:257. ن ي نعيم، الطبقة الأوى من التابع�ي * حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأ�ب

ومّمــا ياحــظ أّن عبــد اللــه بــن غالــب، رحمــه اللــه، هنــا شــكا إى اللــه أربعــة أشــياء، جميــل   

ــكاه إى  ــا ش ــا، وأّول م ــه إى آخرتن ــا نتنّب ــا، وتجعلن ــم حياتن ــّس صمي ــا تم ــا؛ لأنّه ــف معه ــا أن نتوّق بن

ــقط  ــه يس ــن دون ــم، وم ــّل النع ــن أج ــو م ــل ه ــل، والعق ــة العق ــفه خّف ــا(، والس ــفه عقولن ــه )س الل

ي دنيــاه مــن رزقــه اللــه عقــاً راجحــاً، يجعلــه قــادراً عــى تقديــر الأمــور، ووضعهــا 
التكليــف، وســعيد �ن

ي مواضعهــا.
�ن

ومــن الماحــظ أّن بعــض النــاس آتاهــم اللــه عقــولً، ولكّنهــم فيمــا يصــدر منهــم ســفهاء،   

ك الباقيــة ســفيهاً؟  ّي لأتســاءل: أليــس الــذي يتعّلــق بالفانيــة، ويــ�ت فقــد أضّلهــم اللــه عــى علــم، وإ�ن

اللهّم إنّا نشكو إليك...  

أ.كمال بواطنة
بوية سابقاً مدير دائرة الكتب ال�ت

م ومواع�ف �ي �ة
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أليــس الــذي يــرى أيــام عمــره تذهــب راعــاً، ويظــّل غافــاً ســفيهاً؟ أليــس الــذي ل يعتــ�ب بمــا يجــري 

ــاول  ــذي يتن ــس ال ــفيهاً؟ ألي ــره س ــه وزواج ــر ربّ ــره لأوام ــر ظه ــذي يدي ــس ال ــفيهاً؟ ألي ه س ــ�ي ــه ولغ ل

ــد ســفيهاً؟ أليــس الــذي  رهــا المؤّك ــه، وثبــت رن ــر بدن ي تُذهــب العافيــة، وتُدّم الأشــياء الضــارّة الــ�ت

ــداً ضــاّراً  ن تقلي ــد غــ�ي المســلم�ي ــذي يقّل ــاس منهــم ســفيهاً؟ أليــس ال ــه الن ــس الســفهاء، فيظّن يجال

ي الطاعــة ســفيهاً؟ أليــس الــذي 
ات، فــا يســتغّلها �ن ســفيهاً؟ أليــس الــذي تعــرض لــه مواســم الخــ�ي

ــفيهاً؟ ــاً س ــم بعض ــاس بعضه ب الن ــ�ن ــر، وي ــج الخواط يؤّج

ــؤلء  ــيما إذا كان ه ــا، ول س ــام أبنائه ــفه أح ــة س ــه الأم ــى ب ــن أن تبت ــا يمك ــم م إّن أعظ  

حكامهــا، أو كانــوا مــن كبــار الســّن فيهــا، وهــم الذيــن يؤمــل منهــم رجاحــة العقــل والحلــم، والشــاعر 

ــول:       ــرار يق ع

لله قومي كيف عّكر صفوهم               طيش الشيوخ وخّفة الشبان

ومــن البايــا أن يكــون حديثــو الأســنان يتحّكمــون بالمصائــر، وهــؤلء يكــون عندهــم طيــش،   

وســوء ظــّن بــأوىي الأحــام والنهــى.

ــا(،  ــص أعمالن ــه) نق ــه، إى الل ــه الل ــب، رحم ــن غال ــه ب ــد الل ــكاه عب ــذي ش ، ال ي ــا�ن ــر الث والأم  

ي أعمالنــا نقــص، فــا نحــن نقــوم مــن الأعمــال الصالحــة بمــا يكفــي، ول 
ة، أن يكــون �ن وهــذه بلّيــة كبــ�ي

ــول: ي يق ــ�ب ــل، والمتن ــه الأمث ــى الوج ــا ع ي نؤّديه ــ�ت ــال ال ــؤّدي الأعم ــن ن نح

ي عيوب الناس شيئاً                   كنقص القادرين عى التمام
ولم أر �ن

ســام يطلــب مــن المســلم  ، والإ ن ي فعــل الصالحــ�ي
مــن المؤلــم أل يكــون لنــا موطــئ قــدم �ن  

ي 
أن يتقــن عملــه، وأن يخــرج عملــه كامــاً تاّمــاً، بعيــداً عــن الهلهلــة والنقــص، وهــذا ينبغــي أن يكــون �ن

ي أعمالنــا الدنيويــة جعــل 
كّل عمــل، ســواء أكان عمــاً دنيويــاً  أم أخرويــاً، وحقيقــة الأمــر أّن النقــص �ن
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ي  ي أعمالنــا الأخرويــة يقّلــل مــن أجرهــا عنــد اللــه، فالَصــاة الــ�ت
نــا يســبقنا ويتفــّوق علينــا، والنقــص �ن غ�ي

ي ل تــؤّدى عــى  خــاص للــه، يكــون أجرهــا تاّمــاً، والصــاة الــ�ت تــؤّدى بالكمــال والتمــام، إن صاحبهــا الإ

ــك ســائر الطاعــات  ــ�ي مــن أجــر فاعلهــا، وكذل ــا، أو ينقــص كث ي وجــه صاحبه
كمــل ترمــى �ن الوجــه الأ

ــادات. والعب

اب آجالنــا(، وهــذا أمــر نغفــل  والأمــر الثالــث، الــذي شــكا منــه عبــد اللــه بــن غالــب ) اقــ�ت  

ــه، ونحــن  ــزاد للقــاء الل ــا مــن دون أن نعــّد ال ــر، وهــذا يقــرّب آجالن ــا تتناث ــام أعمارن اً، فأي ــ�ي ــه كث عن

لغفلتنــا ننشــغل بالدنيــا، ونحســب دراهمنــا؛ مــا يدخــل إلينــا منهــا، ومــا يخــرج منهــا، ول ننتّبــه إى مــا 

ــول: ــّي يق ي النجف
ــا�ن ــد الص ــاعر أحم ــي، والش ــد بق ــاه ق ــاذا عس ــا، وم ــن أعمارن ــب م ذه

       

ة أن يقفــوا وقفة حســاب  وحقيــق بمــن يحتفلــون بأعيــاد ميادهــم، وينفقــون الأمــوال الكثــ�ي   

، ومــا وّى منــه لــن يعــود، وخــ�ي  ، وإى أّن العمــر قصــ�ي مــع النفــس، وأن يلتفتــوا إى مظاهــر التقصــ�ي

ي 
ــم �ن ــون أمواله ــن ينفق ــ�ي للذي ــم، وخ ــن أعماره ــىن م ــا انق ــى م ــاً ع ــاً ل دمع ــوا دم ــؤلء أن يبك له

ي حياتهــم وآخرتهم، 
حفــات تافهــة، أن يتصّدقــوا بهــذا المــال أو يضعــوه فيمــا يعــود عليهــم بالنفــع �ن

وقــد أراد أحدهــم أن ينّبــه واحــداً مّمــن يحتفــون بعيــد ميــاده، فقــال لــه: كــم بلغــت مــن العمــر؟ 

ك، وإى لقــاء ربـّـك،  . فقــال لــه: يــا اللــه!! خمســون ســنة وأنــت ســائر إى قــ�ب ن فأجــاب: بلغــت الخمســ�ي

فربّمــا أوشــكت أن تصــل!

ــا(، وذهــاب  ن مّن ــه هــو ) َذهــاب الصالحــ�ي والأمــر الرابــع، الــذي شــكاه هــذا الداعــي إى ربّ  

ــم-  ــم، وه ــاس بأعماله ــدي الن ــم، ويقت ــاس بأقواله ــرون الن ــون يذّك ــل، فالصالح ّ وبي ن رش ــ�ي الصالح

المــ�ن فــوق  العمــر  ســاعة  أرى 
مالــه    مــن  فــات  مــا  أيحســب 

وفــره مــن  للمــرء  وأثمــن 
عمــره مــن  فــات  الــذي  ينــ� 

م ومواع�ف �ي �ة اللهم إنا نشكو إليك ...
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عــادة- ينصحــون، ويصلحــون، ويعظــون، ويأمــرون بالمعــروف، وينهــون عــن المنكــر...، وهــم مثــل 

الغيــث لــاأرض، ومثــل العافيــة لاأبــدان، وإذا ذهــب الصالحــون شــغل مكانهــم الفاســدون مــن أهــل 

ــوا النــاس عــى عمــل صالــح، بــل سيشــيعون بينهــم المفاســد والمعــاصي  الخبــث، وهــؤلء لــن يدّل

ــرات. والمنك

ل عذابــاً  ن ن نذيــر شــؤم، وأّن اللــه يريــد أن يــ�ن ي رحيــل الصالحــ�ي
ولقــد كان العارفــون يــرون �ن  

، وويــل لأّمــة ســاد فيهــا  ن مــن عنــده، فكانــوا يرحلــون مــن مــكان إذا رأوا فيــه أن اللــه يقبــض الصالحــ�ي

ي دنيانــا أناســاً مــن أهــل الصــاح حفــظ 
الجّهــال والفّســاق والمتهتكــون والفاجــرون...!! وكــم رأينــا �ن

ــا ماتــوا أو ذهبــوا إى مــكان آخــر حــّل  ن النــاس، ولّم ي حياتهــم الوئــام بــ�ي
اللــه بهــم الأمــن، وســاد �ن

ــام. ــراب والخص الخ

ن عــى اللــه، وقلــوب مخبتــة، فــا نكــون  جميــل بنــا أن نــرّدد هــذه الدعــوات المبــاركات بيقــ�ي  

ــا برجاحــة العقــول،  ــه يمــّن علين ــوب، فلعــّل الل ــه بالقل ــون من ــدان، ويهرب ــم بالأب ــن يدعــون ربّه مّم

، وأداء الأعمــال الصالحــة عــى أتــّم وجــه، وبإعــداد الــزاد للقــاء اللــه،  قبــال عــى أعمــال الخــ�ي والإ

 ، ن ن المصلحــ�ي ي دنيانــا الصالحــ�ي
، وهــو يضيــق يومــاً بعــد يــوم، ولعّلنــا نجــد �ن ونــدرك أّن العمــر قصــ�ي

ــن نجــد الخــ�ي بوجودهــم.  الذي
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قبس من ُخلُِق رسول الله، 
صى الله عليه وسلم، 

ي العفو والصفح
الشيخ د. : محمد يوسف الحاج محمد 

مفتي محافظة أريحا واأغوار

 ، ن ، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمد، خاتــم الأنبياء والمرســل�ي ن   الحمــد للــه رب العالمــ�ي

-: ن ــ�ي ــه أجمع ــه وأصحاب ــى آل وع

ي العفــو والصفــح ل تــكاد تعــد، 
إن مواقــف ســيدنا رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، �ن  

ــُه  َ الَل ي ِ ــٍرو، رَصن ــِن َعْم ــِه بْ ــِد الَل ــْن َعْب ــم، َع ــ�ب والحل ــة والص ــامح والمحب ــال للتس ــرة مث ته العط ــ�ي فس

ــْن  ــوُل: ِإَن ِم ــِه َوَســَلَم، َفاِحًشــا َولَ ُمَتَفِحًشــا، َوَكاَن يَُق ُ، َصــَى اللــُه َعَلْي ي ــ�بِ ــِن الَن ــْم يَُك ــاَل: )َل ــا، َق َعْنُهَم

ِخَياِرُكــْم أَْحَســَنُكْم أَْخاًَقــا( )1(. 

 ، ن فالعفــو والصفــح خلــق ثابــت لســيدنا رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن المؤمنــ�ي  

ته  ي ســ�ي
ي بــرزت فيــه ســجية العفو �ن ، وهــذه بعــٌض مــن الأحــداث الــ�ت ن كــ�ي ، وعــن المرش ن وعــن المنافقــ�ي

ي هذه الحياة.
ة تفيدنا، ودرســاً يفهمنا الطريق القويــم �ن  العطــرة صــى الله عليه وســلم، لنأخــذ منها ع�ب

ي َمــَع رَُســوِل اللــِه، َصــَى اللــُه َعَلْيــِه    أخــرج مســلم َعــْن أَنـَـِس بـْـِن َماِلــٍك، َقــاَل: ) ُكْنــُت أَْمــ�شِ

ــرُْت  ٌ، َفَجَبــَذُه ِبِرَداِئــِه َجْبــَذًة َشــِديَدًة، نَظَ ي ٌ َغِليــُظ اْلَحاِشــَيِة، َفأَْدَرَكــُه أَْعــَرا�بِ ي ِ
َوَســَلَم، َوَعَلْيــِه ِرَداٌء نَْجــَرا�ن

ــَدِة  ــْن ِش ــرَِداِء، ِم ــَيُة ال ــا َحاِش ــرَْت ِبَه َ ــْد أَث ــَلَم، َوَق ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــِه، َصــَى الل ــوِل الل ــِق رَُس ــِة ُعُن ِإَى َصْفَح

َجْبَذِتــِه، ثـُـَم َقــاَل: يـَـا ُمَحَمــُد ُمــْر ِىي ِمــْن َمــاِل اللــِه اَلــِذي ِعْنــَدَك، َفاْلَتَفــَت ِإَلْيــِه رَُســوُل اللــِه، َصــَى اللــُه 

ــاٍء ()2( . ــُه ِبَعطَ ــَر َل ــَم أََم ــَك، ثُ ــَلَم، َفَضِح ــِه َوَس َعَلْي
، صى الله عليه وسلم. ي 1. صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة الن�ب

2. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، بَاُب ِإْعطَاِء َمْن َسأََل ِبُفْحٍش َوِغْلظٍَة. 

م ومواع�ف �ي �ة
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   وأخــرج البخــاري َعــْن َجاِبــِر بـْـِن َعْبــِد الَلــِه، َقــاَل: )َغَزْونـَـا َمــَع رَُســوِل الَلــِه، َصــَى اللــُه َعَلْيــِه 

ََل تَْحــَت َشــَجرٍَة، َواْســَتظََل  ن َ ِ الِعَضــاِه، َفــ�ن ي َواٍد َكِثــ�ي ِ
َوَســَلَم، َغــْزَوَة نَْجــٍد، َفَلَمــا أَْدَرَكْتــُه الَقاِئَلــُة، َوُهــَو �ن

ي الَشــَجِر يَْســَتِظُلوَن، َوبَْيَنــا نَْحــُن َكَذِلــَك ِإْذ َدَعانـَـا رَُســوُل الَلــِه، َصــَى  ِ
ِبَهــا َوَعَلــَق َســْيَفُه، َفَتَفــَرَق الَنــاُس �ن

ََط  َ ي َوأَنـَـا نَاِئــٌم، َفاْخــ�ت َ يََديـْـِه، َفَقــاَل: “ ِإَن َهــَذا أَتـَـا�نِ ن ْ ٌ َقاِعــٌد بـَـ�ي ي اللــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم، َفِجْئَنــا، َفــِإَذا أَْعــَرا�بِ

ــُه،  ــُت: الَل ؟ ُقْل ي ِ ــ�ن ــَك ِم ــْن يَْمَنُع ــاَل: َم ــا، َق ٌط َصْلًت ِ َ ــ�ت ، ُمْخ ــَى َرأِْىي ــٌم َع ــَو َقاِئ ــَتْيَقظُْت َوُه ــْيِفي، َفاْس َس

 . )
1

ــِه َوَســَلَم()* ــِه، َصــَى اللــُه َعَلْي ــُه رَُســوُل الَل ــْم يَُعاِقْب َفَشــاَمُه ثُــَم َقَعــَد، َفُهــَو َهــَذا “ َقــاَل: َوَل

ي هــذا الحديــث العظيــم أنـَـه عليــه الصــاة والســام، لــم يعاقــب ذلــك 
ة الأهــم �ن   إَن العــ�ب

ي بــأي عقــاب، بــل عفــا عنــه عفــواً كامــاً، رغــم أَن مــا فعلــه جديــر بــأن يعتــ�ب تهديــداً لاأمــن  الأعــرا�ب

العــام للمجتمــع المســلم، ولمجمــل كيانــه، بيــد أَن محمــداً، صلــوات اللــه عليــه، وعى آلــه وأصحابه، 

ية  ضافــة إى مقتضيــات البرش فتــاء، بالإ مامــة والقضــاء والإ تجتمــع فيــه مقامــات النبــوة مــع مقامــات الإ

ــه  ــب علي ي هــذه القصــة يَُغِل
ــة، و�ن ي معظــم المواقــف النبوي

ــة، ومقــام النبــوة هــو الغالــب �ن العادي

ي تدعــو إى العفــو اتــكالً عــى  نــة بصفتــه النبويــة، والــ�ت الصــاة والســام، مقتضيــات الرحمــة المق�ت

ي 
ي تقتــىن مامــة –الزعامــة السياســية- الــ�ت عصمــة اللــه تعــاى لــه مــن النــاس، ول يلتفــت لمقتضيــات الإ

ه، ذلــك أنـَـه عليــه الصــاة والســام، ل يحمــل الشــحناء عــى  ة لغــ�ي عقوبــة المعتــدي حــ�ت يكــون عــ�ب

ي حديث أمنا عائشــة، رضــوان اللــه عليها،
 أحــد، ول يجــزي بالســيئة الســيئة، بــل يعفــو ويصفــح، كمــا �ن

ي العدول عن هذا الأصل العظيم.
عية تقتىن ورة رش السابق تخريجه، ولم تظهر رن

َ الَلُه َعْنــُه، َقاَل:  ي ِ ي ُهَريـْـرََة، رَصن ومــن أمثلــة العفــو النبــوي الجليــل، مــا أخرجــه البخــاري عــن أ�ب  

ي َحِنيَفــَة، يَُقــاُل َلــُه  ُ، َصــَى الَلــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم، َخْيــًا ِقَبــَل نَْجــٍد، َفَجــاَءْت ِبرَُجــٍل ِمــْن بَــ�نِ ي )بََعــَث الَنــ�بِ

ُ، َصــَى الَلــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم،  ي ثَُماَمــُة بـْـُن أُثـَـاٍل، َفَربَطـُـوُه ِبَســاِريٍَة ِمــْن َســَواِري اْلَمْســِجِد، َفَخــَرَج ِإَلْيــِه الَنــ�بِ

ي تَْقُتــْل َذا َدٍم، َوِإْن تُْنِعــْم تُْنِعــْم  ٌ يـَـا ُمَحَمــُد، ِإْن تَْقُتْلــ�نِ ْ َفَقــاَل: َمــا ِعْنــَدَك يـَـا ثَُماَمــُة؟ َفَقــاَل: ِعْنــِدي َخــ�ي

ــُه: َمــا  َ َكاَن اْلَغــُد، ثُــَم َقــاَل َل َِك َحــ�ت ُ ــُه َمــا ِشــْئَت، َفــ�ت ــَت تُِريــُد اْلَمــاَل، َفَســْل ِمْن َعــَى َشــاِكٍر، َوِإْن ُكْن
ي الُمْصطَِلِق، ِمْن ُخَزاَعَة، َوِهَي َغْزَوُة الُمَريِْسيِع. * صحيح البخاري، كتاب المغازي،بَاُب َغْزَوِة بَ�نِ
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َ َكاَن بَْعــَد اْلَغــِد، َفَقــاَل: َكــُه َحــ�ت َ َ  ِعْنــَدَك يـَـا ثَُماَمــُة؟ َقــاَل: َمــا ُقْلــُت َلــَك ِإْن تُْنِعــْم تُْنِعــْم َعــَى َشــاِكٍر، َف�ت

َمــا ِعْنــَدَك يـَـا ثَُماَمــُة؟ َفَقــاَل: ِعْنــِدي َمــا ُقْلــُت َلــَك، َفَقــاَل: أَطِْلُقــوا ثَُماَمــَة، َفانْطََلــَق ِإَى نَْجــٍل َقِريــٍب ِمــْن 

اْلَمْســِجِد، َفاْغَتَســَل ثـُـَم َدَخــَل اْلَمْســِجَد، َفَقــاَل: أَْشــَهُد أَْن َل ِإَلــَه ِإَل الَلــُه، َوأَْشــَهُد أََن ُمَحَمــًدا رَُســوُل 

َ ِمــْن َوْجِهــَك، َفَقــْد أَْصَبــَح َوْجُهــَك أََحــَب  الَلــِه، يَــا ُمَحَمــُد، َوالَلــِه َمــا َكاَن َعــَى اْلأَرِْض َوْجــٌه أَبَْغــَض ِإَىي

َ، َوالَلــِه َمــا  َ ِمــْن ِديِنــَك، َفأَْصَبــَح ِديُنــَك أََحــَب الِديــِن ِإَىي َ، َوالَلــِه َمــا َكاَن ِمــْن ِديــٍن أَبَْغــَض ِإَىي اْلُوُجــوِه ِإَىي

َــا أُِريــُد  ، َوأَن ي َ، َوِإَن َخْيَلــَك أََخَذتْــ�نِ ــُدَك أََحــَب اْلِبــَاِد ِإَىي ــِدَك، َفأَْصَبــَح بََل َ ِمــْن بََل ــٍد أَبَْغــُض ِإَىي َكاَن ِمــْن بََل

ــِدَم  ــا َق ــَر َفَلَم ــرَُه أَْن يَْعَتِم ــَلَم، َوأََم ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــَى الَل ــِه، َص ــوُل الَل َُه رَُس َ ــرش ــَرى؟ َفَب ــاَذا تَ ــرََة، َفَم اْلُعْم

َمَكــَة، َقــاَل َلــُه َقاِئــٌل: َصَبــْوَت َقــاَل َل َوَلِكــْن أَْســَلْمُت َمــَع ُمَحَمــٍد رَُســوِل الَلــِه، َصــَى الَلــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم، 

ُ، َصــَى الَلــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم()1( . ي َ يـَـأَْذَن ِفيَهــا الَنــ�بِ َوَل َوالَلــِه َل يَأِْتيُكــْم ِمــْن اْلَيَماَمــِة َحَبــُة ِحْنطَــٍة َحــ�ت

ــد  ــن أش ــح م ، فأصب ي ــا�ب ــك الصح ــية ذل َ نفس ــ�ي ــذي غ ــح ال ــو والصف ــار العف ــم آث ــا أعظ فم  

النــاس محبــة لســيدنا رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، بعــد أن كان مــن أشــد أعدائــه. 

ة ســيدنا محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، مــع أعدائــه يعفــو ويصفــح  فــإن كانــت تلــك ســ�ي   

ي،  ــرش ــف الب ــل الضع ــم عوام ــرش فيه ــم ب ــه، وه ــع أصحاب ــف م ــيئة، فكي ــيئة الس ــزي بالس ول يج

ة النبويــة العطــرة الكثــ�ي  ؟ تنقــل لنــا الســ�ي ن ي بعــض الأحايــ�ي
فــا بــد وأن بعضهــم قــد أخطــأ وزل �ن

والعجيــب مــن أخبــار عفــوه، عليــه الصــاة والســام، عــن أصحابــه عندمــا يزلــون، وصفحــه عنهــم 

ي وأمــي هــو  عندمــا يخطئــون، وحرصــه عليهــم وحبــه لهــم، ولــكل فــرد مــن أمتــه رآه أو لــم يــره، بــأ�ب

ــه وســلم.  ــه علي صــى الل

ــوك -  ــزوة تب ــن غ ــوا ع ــن تخلف ــة الذي ــد الثاث ــو أح ــك، - وه ــن مال ــب ب ــث كع ي حدي
ــاء �ن ج  

ي ذلــك الحديــث الطويــل: 
ة مــن خلقــه الحســن، صــى اللــه عليــه وســلم، فممــا جــاء �ن مــا فيــه عــ�ب

 “َفِجْئُتــُه–أي رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم،  َفَلَمــا َســَلْمُت َعَلْيــِه تََبَســَم تََبُســَم الُمْغَضــِب..” )2(،

ي حنيفة وحديث ثمامة بن أثال.  1. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب وفد ب�ن
2. صحيح البخاري، كتاب المغازي، بَاُب َحِديِث َكْعِب بِْن َماِلٍك، َوَقْوُل الَلِه َعَز َوَجَل: }َوَعَى الَثاَثَِة اَلِذيَن ُخِلُفوا{ ]التوبة: 118[. 

م ومواع�فقبس من ُخلُِق رسول الله، صى الله عليه وسلم، ي العفو والصفح �ي �ة
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ــا  ــلم، فلم ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــيدنا رس ــع س ــرب م ــروج للح ــن الخ ــف ع ــل تخل ــذا رج فه

ــت  ــاذا كان ــب، فم ــامة المغض ــاه بابتس ــل يلق ــاءه الرج ــة، وج ــام إى المدين ــاة والس ــه الص ــاد علي ع

مشــاعره عليــه الصــاة والســام تجــاه صاحبــه؟ إن ابتســامة الغضــب أنبــل تعبــ�ي عــن الغضــب، فمــن 

الطبيعــي أن يغضــب عليــه الصــاة والســام، مــن رجــل مؤمــن بــل وبَــْدِرْي –أي شــهد بــدراً- ل يليــق 

َ عــن الغضــب بالبتســام!  ي تلــك الخطيئــة، ولكَنــه عليــه الصــاة والســام، عــ�ب
بــه وبمكانتــه أن يقــع �ن

ي ذلــك الموقــف النبــوي الكريــم: “ ..أي 
ح مختــ� صحيــح البخــاري” �ن ي كتــاب: “منــار القــاري رش

جــاء �ن

ــل إنســاناً  ــه وســلم، ل يقاب ــه علي ــه، صــى الل ــة عــى وجهــه، لأن ــار الغضــب بادي تبســم ىي ولكــن آث

ي حقيقتــه 
ام، فهــو �ن (، فغضبــه عليــه الصــاة والســام، مخلــوط بعاطفــة المحبــة والحــ�ت

1

بمــا يكــره”)*

اً عــن اســتنكاره صــى اللــه عليــه وســلم، للخطــأ مــع  ي الجليــل ل عليــه، تعبــ�ي غضــب لذلــك الصحــا�ب

ُ أَْوَى  ي عــدم تيئيــس المخطــئ، ول قطــع وشــائج المحبــة معــه، ويكفينــا هنــا أن نذكــر قولــه تعاى:}الَنــ�بِ

، صــى اللــه  ي َ ِمــْن أَنُْفِســِهْم{)لأحزاب: 6(، فنفــس المؤمــن قــد تســول لــه المعصيــة، أمــا النــ�ب ن ِباْلُمْؤِمِنــ�ي

هــم  ن وفاحهــم، ول يدلهــم إل عــى مــا فيــه خ�ي عليــه وســلم، فهــو الحريــص عــى نجــاة المؤمنــ�ي

ن مــن أنفســهم،  وهــذا فيــه درس تربــوي لــكل  ونجاتهــم، فهــو عليــه الصــاة والســام، أوى بالمؤمنــ�ي

مؤمــٍن مقتــٍد بســيدنا رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، فمــا أجمــل أن نعــ�ب عــن الغضــب مــن 

ــكار الخطــأ  ــا إن ــح ول ســباب، كي ل يجرن ــاء والزمــاء  بشــكل راق، دون تجري ــاء والأصدق الأهــل والأبن

لقطــع الصلــة القلبيــة مــع المخطــئ، فــا نُحِصــل عاجــاً للخطــأ، وإل إصاحــا للمخطــئ، بــل نفاقــم 

ــة،  ــ�ي الحكيم ــب غ ات الغض ــ�ي ــرار وراء تعب ــبب النج ــك بس ــة،  كل ذل ن ِبَل ــ�ي ــد الط ــكات، ونزي المش

والقتــداء بســيدنا رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، يعصمنــا مــن ذلــك، فصــى اللــه عليــك يــا 

خــ�ي معلــم، وأعظــم مــؤدب. 

ه: بش�ي  ي بتصحيحه ونرش ح مخت� صحيح البخاري، 5 / 10، راجعه: الشيخ عبد القادر الأرنؤوط، ع�ن * قاسم، حمزة محمد،منار القاري رش
محمد عيون،عدد الأجزاء: 5، مكتبة دار البيان، دمشق، 1410 هـ - 1990م.
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ــل  ــدر وأه ــن ذوي الق ــح ع ــو والصف ي العف
ــة �ن ــة العذب ــاض النبوي ــذه الري ــوف ه ــن قط   وم

ــْت  ــوُل: كانَ ــَدرَْداِء، يَُق ــا ال ــِمْعُت أَبَ ــاَل: )َس ُ، َق ي ِ
ــْولَ�ن ــَس الَخ ي إْدِري الفضــل، مــا أخرجــه البخــاري عــن أ�ب

ــو  ــُه أبُ ــاً، فاتََبَع ــُر ُمْغَضب ــُه ُعَم ــَ�ََف عن ــَر، فانْ ــٍر ُعَم ــو بَْك ــَب أبُ ــاَورٌَة، فأْغَض ــَر ُمح ــٍر وُعَم ي بَْك َ أ�ب ن ْ ــ�ي بَ

ــوِل  ــٍر ِإَى رُس ــو بَْك ــَل أبُ ــِه، فأْقَب ي َوْجِه ِ
ــُه �ن ــَق بابَ ّ أْغَل ــ�ت ــْل، َح ــْم يَْفَع ــُه، َفَل ــَتْغِفَر َل ــأُلُه أْن يَْس ــٍر يَْس بَْك

اللــه، صــى اللــه َعَلْيــِه َوســلم، َفَقــاَل أبُــو الــَدرَْداِء: ونَْحــُن ِعْنــَدُه؛ َفَقــاَل رُســوُل اللــه، صــى 

ــا  ــَى َم ــُر َع ــِدَم ُعَم ــاَل ونَ ِ - َق ْ ــ�ي ــَبَق ِبالَخ ــَر- أي َس ــْد غاَم ــَذا َفَق ــْم ه ــا صاِحُبُك ــلم: أّم ــِه َوس ــه َعَلْي الل

ِ، صــى اللــه َعَلْيــِه َوســلم، وَقــَص َعــَى رســوِل  ي َ َســَلَم وَجَلــَس ِإَى النــ�ب كاَن ِمْنــُه، فأْقَبــَل َحــ�ت

ــِه  ــه َعَلْي ــه صــى الل ــوُل، الل ــَب رُس ــَدرَْداِء: وَغِض ــو ال ــاَل أبُ ، َق َ َ ــ�ب ــِه َوســلم، الَخ ــه َعَلْي ــه، صــى الل الل

ــه،  ــوُل الل ــاَل رس ــَم، َفَق ــُت أظَْل ــا ُكْن ــه لَن ــوَل الل ــا رُس ــه يَ ــوُل: َوالل ــٍر يَُق ــو بَْك ــَل أبُ ــلم، وَجَع َوس

ــُت:  ِي ُقْل ؟ إ�ن ي ــ�بِ ــون ىي صاح ــْم تاِرُك ــْل أنُْت ، َه ي ــ�بِ ــون ِىي صاح ــْم تاِرُك ــْل أنُْت ــلم: َه ــِه َوس ــه َعَلْي ــى الل ص

. )
1

ِي رُســوُل اللــه إَلْيُكــْم َجِميعــاً، فُقْلُتــْم كَذبْــَت: َوَقــاَل أبُــو بَْكــٍر َصَدْقــَت()*  يَــا أيُهــا الَنــاُس، إ�ن

بــوي مــن هــذا الحديــث العظيــم أَن الخــاف مــع النــاس يجــب أن ل ينســينا    فالــدرس ال�ت

ــن ومــن يقــوم مقامهمــا  ي القــدر، كالوالدي
مقاديرهــم، فــإن اختلــف شــخص مــع مــن هــم فوقــه �ن

ــه أن يســمح لهــم، ويتجــاوز  ، فيجــب علي ي الخــ�ي
ــم والفضــل والســابقة �ن ي القــر�ب والســن أو العل

�ن

ي بعــض روايــات 
ر نســيان فضلهــم، لذلــك جــاء �ن عنهــم، حــ�ت ولــو أخطَــأوا بحقــه، فخطأهــم ل يــ�ب

ي  ي توقــ�ي أ�ب
الحديــث أَن أبــا بكــر لــم يــؤَذ بعــد تلــك الحادثــة، أي أنهــا كانــت درســاً لجميــع الصحابــة �ن

ــه. ــابقته ومكانت ــه وس ــة فضل ــر ومعرف بك

ي َويُِميُت  ِي رَُسوُل الَلِه ِإَلْيُكْم َجِميًعا اَلِذي َلُه ُمْلُك الَسَمَواِت َوالأَرِْض لَ ِإَلَه ِإَل ُهَو يُْح�يِ *صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب: }ُقْل يَا أَيَُها الَناُس ِإ�ن
ِ الأُِمِي اَلِذي يُْؤِمُن ِبالَلِه َوَكِلَماِتِه َواتَِبُعوُه َلَعَلُكْم تَْهَتُدوَن{ )اْلأَْعَراف: 158(.  ي َفآِمُنوا ِبالَلِه َورَُسوِلِه الَن�بِ

م ومواع�فقبس من ُخلُِق رسول الله، صى الله عليه وسلم، ي العفو والصفح �ي �ة
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أنت تسأل وامفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسن / امفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

ــاء عــى أبراجهــم، دون  ــع النــاس بن الســؤال: مــا حكــم تحليــل الشــخصيات ومعرفــة طبائ  

والمســتقبل؟ الطالــع  قــراءة  ي 
�ن الخــوض 

، وبعد؛ ن ن وعى آلــه وصحبه أجمع�ي ، والصاة والســام عى ســيدنا محمد الأم�ي ن  الحمدللــه رب العالم�ي

ــم  ــى أبراجه ــاء ع ــم بن ــة طبائعه ــاس ومعرف ــخصيات الن ــل ش ي أن تحلي
ــك �ن ــواب: ل ش الج  

ب مــن  ك باللــه العظيــم، ورن ي النــاس، وهــذا رش
ي عــى ادعــاء تأثــ�ي الأفــاك والنجــوم �ن مبــ�ن

ــه العرافــون  ــه عليــه وســلم، مــن تصديــق مــا يقول ، صــى الل ي الكهانــة والتنجيــم، وقــد حــذر النــ�ب

ي ُدبُِرَهــا، أَْو َكاِهًنــا، َفَصَدَقــُه ِبَمــا يَُقــوُل، َفَقــْد َكَفــَر  ِ
َ َحاِئًضــا، أَِو اْمــَرأًَة �ن والمنجمــون، فقــال: »َمــْن أَ�ت

فتــاء الأعــى رقــم: 2/ 8 بتاريــخ 4/ 12/ 1996م:  ي قــرار مجلــس الإ
(، وجــاء �ن

1

ْــِزَل َعــَى ُمَحَمــٍد« )* ِبَمــا أُن

عــاً، يأثــم المتعامــل بهــا، ســواء بالممارســة أم الذهــاب إى  “ إن الســحر والكهانــة والعرافــة حــرام رش

عــاً، ويكفــر مســتحل ذلــك”، واللــه تعــاى أعلــم. مــن يمارســها، وكل ذلــك مــن الكبائــر المنهــي عنهــا رش

ي ن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض، وصححه الألبا�ن * س�ن

1. حكم تحليل الشخصيات ومعرفة طبائع الناس بناء عى أبراجهم
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؟ يذائه ىي السؤال: هل يجوز أن أدعو عى أحد الأشخاص بفقد أولده، لإ  

ــروه  ــول مك ــو بحص ــق، وأن يدع ــ�ي ح ــه بغ ــى أخي ــو ع ــلم أن يدع ع للمس ــرش ــواب: ل ي الج  

ًُعــا  َ ي الدعــاء، الــذي نهــى اللــه عنــه بقولــه تعــاى: ﴿اْدُعــوا َربَُكــْم تَ�ن
لــه، فهــذا مــن جملــة العتــداء �ن

َوُخْفَيــًة ِإنَــُه ل يُِحــُب اْلُمْعَتِديــَن﴾ ]الأعــراف:55[.

ع لــه أن يدعــو عــى مــن ظلمــه، فدعــوة المظلوم مســتجابة،  ُ وإذا وقــع عــى المــرء ظلــم، رش  

، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: »... َواتـَـِق َدْعــَوَة الَمظُْلوِم،  ي ولكــن ينبغــي أن تكــون دون تعــٍد، والنــ�ب

( ، واللــه تعــاى يقــول: }ل يُِحــُب الّلــُه اْلَجْهــَر ِبالُســَوِء ِمــَن اْلَقــْوِل 
1

َ الَلــِه ِحَجــاٌب«)* ن ْ َفِإنـَـُه َلْيــَس بَْيَنــُه َوبـَـ�ي

ــَم َوَكاَن الّلــُه َســِميعاً َعِليمــاً{ )النســاء:148( ِإلَ َمــن ظُِل

ــرق  ــه بالط ــن نفس ــم ع ــع الظل ــعى لرف ــه أن يس ــن ل ــم يمك ــه ظل ــق ب ــذي يلح ــه؛ فال وعلي  

ــك أن تدعــو عــى  ــام، فــا يجــوز ل ث ي الآ
ــا تجــاوز الحــدود والوقــوع �ن ــب فيه ي يتجن ــ�ت وعــة، ال المرش

شــخص ظلمــك بفقــد أولده، لأنهــم لــم يظلمــوك، وإن كان قــد وقــع عليــك مــن أبيهــم ظلــم كمــا 

ن  تظــن، فاللــه تعــاى يقــول: ﴿أََل تـَـِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر أُْخــَرى﴾ ]النجــم:38[ مــع التذكــ�ي بأجــر الصابريــن العافــ�ي

عــن النــاس، عمــاً بقولــه عــز وجــل: ﴿َوْلَيْعُفــوا َوْلَيْصَفُحــوا أََل تُِحُبــوَن أَْن يَْغِفــَر الَلــُه َلُكــْم َوالَلــُه َغُفــوٌر 

ــم. ــاى أعل ــه تع ــور: 22[، والل ــٌم ﴾] الن رَِحي

د( دون جائــزة أو مــال، ودون أن تلهــي  الســؤال: مــا حكــم اللعــب الــودي لطاولــة الزهــر )الــ�ن  

عــن العبــادات والواجبــات الأخــرى؟

ــم اللعــب  ــة إى تحري ــة والشــافعية والحنابل ــاء مــن المالكي الجــواب: ذهــب جمهــور العلم  

ي الُفَقَراِء َحْيُث َكانُوا. ِ
َْغِنَياِء َوتُرََد �ن *صحيح البخاري، كتاب الزكاة، بَاُب أَْخِذ الَصَدَقِة ِمَن الأ

2. حكم الدعاء عى أحد بفقد أواده

3. حكم لعب طاولة الزهر دون عوض 

اوى �ة �ف أنت تسأل وامفتي يجيب
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ي َلْحــِم  ِ
ــَغ يَــَدُه �ن ــا َصَب ، َفَكأَنََم ِ َْدِشــ�ي َ ، صــى اللــه عليــه وســلم: » َمــْن َلِعــَب ِبال�ن ي د)1(، لقــول النــ�ب بالــ�ن

د  ــ�ن ــب بال ــره اللع ــوا: “ ويك ــث قال ــا، حي ــب به ــة اللع ــاف إى كراهي ــب الأحن ــِه« )2(، وذه ــٍر َوَدِم ي ِ ن ْ ِخ�ن

والشــطرنج”)3(.

ن الكراهــة والتحريــم، فــالأوى تجنبــه، اتقــاء  د يقــع حكمــه بــ�ي وعليــه؛ فاللعــب بالــ�ن  

أعلــم. تعــاى  واللــه  والأفعــال،  الأمــور  مــن  للمشــتبهات 

ي اللــه ونعــم الوكيــل، لمــن قــام بحظــره عــى  الســؤال: هــل يجــوز أن يقــول شــخص: حســ�ب  

مواقــع التواصــل الجتماعــي، كيــا يشــاهد حســابه؟

ي ينبغــي عــى  ي اللــه ونعــم الوكيــل” مــن أعظــم الأدعيــة والأذكار الــ�ت الجــواب: عبــارة “ حســ�ب  

ي اللــه عنهمــا، قــال: »َحْســُبَنا الَلــُه َوِنْعــَم الَوِكيــُل، 
المســلم أن يحافــظ عليهــا، فَعــِن ابـْـِن َعَبــاٍس، رصن

َ َقاُلوا:  ن ي الَنــاِر، َوَقاَلَها ُمَحَمــٌد، َصَى اللُه َعَلْيِه َوَســَلَم، ِحــ�ي ِ
َ أُْلِقَي �ن ن َقاَلَهــا ِإبَْراِهيــُم، َعَلْيــِه الَســاَُم، ِحــ�ي

 ﴿ِإَن الَنــاَس َقــْد َجَمُعــوا َلُكــْم َفاْخَشــْوُهْم َفَزاَدُهــْم ِإيَمانًــا َوَقاُلــوا َحْســُبَنا الَلــُه َوِنْعــَم الَوِكيــُل﴾«)4( .

ي 
ه �ن ي بــه عــن غــ�ي ومعــ�ن هــذا الدعــاء: أن اللــه وحــده كافينــا، وهــو حســبنا الــذي نســتغ�ن  

ي ذلــك)5(. 
ي شــأننا كلــه، وهــو خــ�ي وكيــل يســتعان بــه �ن

دفــع مــا أصابنــا مــن هــم وخطــر، و�ن

وبعــض النــاس يتلفظــون بهــذا الذكــر بأســاليب مســتفزة لاآخريــن، أو الدعــاء عليهــم بغــ�ي   

ن النــاس عــى مواقــع التواصــل الجتماعــي  ي تحــدث بــ�ي ي المشــاحنات الــ�ت
حــق، وذلــك مرفــوض ســواء �ن

ــم.  ــاى أعل ــه تع ــا، والل ه أم غ�ي

: 2/ 349، ونهاية المحتاج: 8/ 295، وكشاف القناع: 4/ 48. ي 1. الفواكه الدوا�ن
. دش�ي 2. صحيح مسلم، كتاب الشعر، باب تحريم اللعب بال�ن

3. تحفة الفقهاء: 3/ 344. 
4. صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، بَاُب }ِإَن الَناَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم{.

5. منهاج السنة النبوية 7/  204. 

ــره  ــام بحظ ــن ق ــل، م ــم الوكي ــه ونع ــبي الل ــخص: حس ــول الش ــم ق 4. حك
ــي ــل ااجتاع ــع التواص ــى مواق ع
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ي  ي يأخذونهــا عــى فــرق ثمــن البضاعــة الــ�ت الســؤال: مــا حكــم الســمرة لأصحــاب المهــن الــ�ت  

ونها لأصحــاب البيــوت بأقــل مــن ســعر الزبــون العــادي، دون إعامــه بذلــك؟ ومــا حكــم دخــول  يشــ�ت

ط فيهــا فــرض غرامــة عــى التأخــر عــن ســداد الأقســاط الشــهرية، رغــم تيقنــه  ي معاملــة يشــ�ت
التاجــر �ن

؟ بعــدم التأخــ�ي

ــورات  ــر والمحظ ــداع والتغري ــذب والخ ــس بالك ــم تتلب ــة إن ل وع ــمرة مرش ــواب: الس الج  

الأخــرى، وينبغــي أن تكــون أجــرة السمســار أو الوســيط معلومــة باتفــاق الفقهــاء، حــ�ت ل يقــع أي 

ــم: 1/ 6،  ــراره رق ي ق
، �ن ن ــط�ي ي فلس

ــى �ن ــاء الأع فت ــس الإ ــه مجل ــار إلي ــا أش ــذا م ــد، وه ــا بع ــزاع فيم ن

بتاريــخ 29 /8/ 1996م، والقــرار رقــم: 2 /48 بتاريــخ 17/ 7/ 2004م، والوســيط يجــب أن يكــون 

ــيط أن  ــار أو الوس ــوز للسمس ــراً، ول يج ــه أج ــذ علي ــل، ويأخ ــوم بعم ــه يق ــاس، بأنّ ــع الّن ــاً م واضح

يوهــم موكلــه أنـّـه فعــل ذلــك مــن قبيــل الخدمــة والّنصيحــة، بينمــا هــو مّتفــق مــع جهــة أخــرى عــى 

أخــذ أجــر أو عمولــة مقابــل عملــه وخدماتــه، أو أن يضيــف زيــادة ماليــة عــى ثمــن العمــل الــذي وكل 

ــه بهــا؛ لأن هــذا مــن الغــش، والرســول، صــى اللــه  ــه ليأخذهــا لنفســه، دون أن يعلــم المــوكل ل ب

.)
1

*( » ي ِ ــ�ن ــَس ِم ــَش َفَلْي ــْن َغ ــول: » َم ــلم، يق ــه وس علي

ي إن كان هــو الــذي ســيدفع  وعليــه؛ فيجــوز لــك الربــح عــن طريــق الســمرة بعلــم المشــ�ت  

ط علمــه. ه فــا يشــ�ت مقابــل الســمرة، أمــا إن كانــت مــن غــ�ي

ــى  ط ع ــ�ت ــرض أن يش ــوز للمق ــا يج ــداد، ف ي الس
ــر �ن ــى التأخ ــة ع ــرض غرام ــوص ف وبخص  

ــغ  ــد المبل ــدد، أن يزي ــخ المح ــن التاري ــة ع ــاط المؤجل ــداد الأقس ــن س ــر ع ــه إذا تأخ َض من ــ�ت الُمق

المطلــوب ســداده؛ فــأي زيــادة عــى القــرض مقابــل الأجــل هــي مــن ربــا النســيئة المحــرم، وهــذا مــا 

ــم. ــه تعــاى أعل ــخ 5 /9 /2004م، والل ــراره رقــم 3/ 50 بتاري ي ق
ــاء الأعــى �ن فت ــه مجلــس الإ نــص علي

، صى الله عليه وسلم: » َمْن َغَشَنا َفَلْيَس ِمَنا« ي يمان، باب َقْوِل الَن�بِ * صحيح مسلم، كتاب الإ

5. حكم السمرة أصحاب امهن، وغرامة التأخر عن السداد

اوى �ة �ف أنت تسأل وامفتي يجيب
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ي الصاة، لأنهــا ل تحــث الأولد عليها؟
ي طاق الزوجــة المقــ�ة �ن

ع �ن الســؤال: مــا حكــم الــرش   

الجــواب: ل شــك أن تــرك الصــاة إثــم عظيــم، ومــن كبائــر الذنــوب، لكــن ينبغــي للمســلم   

ي إصــاح شــؤون بيتــه، فاللــه تعــاى يقــول: ﴿َوَمــْن يُــْؤَت اْلِحْكَمــَة َفَقــْد 
أن يتحــى بالحكمــة، والرفــق �ن

ٍء ِإَل  ْ ي َ ي ىش ِ
ــوُن �ن ــَق َل يَُك ، صــى اللــه عليــه وســلم: »ِإَن الرِْف ي ًا﴾ ]البقــرة: 269[، وقــال النــ�ب ــ�ي ًا َكِث ْ َ َخــ�ي ي ِ

أُو�ت

ــة بإصــاح الأمــر، وإن  ــة الكفيل ــانَُه« )1(، وذلــك يكــون بالســبل الممكن ٍء ِإَل َش ْ ي َ ــْن ىش ُع ِم َ ن ْ ــ�ن ــُه، َوَل يُ َزانَ

هــم. ــارب وغ�ي ــن الأق ــاح م ــل الخــ�ي والص ــن أه ــاطة م ــب الوس ي طل
ــرج �ن ــا ح ــك، ف تعــذر ذل

ــم،  ــ�ب عليه ــك بالص ــًا، فننصح ــاة تكاس ن للص ــ�ي ــك والأولد تارك ــت زوجت ــإذا كان ــه؛ ف وعلي  

ــك  ــو وىي ذل ــم، فه ــاء له ــاى بالدع ــه تع ــه إى الل ــنة، والتوج ــة الحس ــة والموعظ ــم بالحكم ونصحه

ي اللــه عنــه، وأمــه قبــل أن تســلم، حيــث 
ي هريــرة، رصن والقــادر عليــه، وخــ�ي دليــل عــى ذلــك قصــة أ�ب

ي رَُســوِل اللــِه، َصــَى  ِ
ي �ن َكــٌة، َفَدَعْوتَُهــا يَْوًمــا َفأَْســَمَعْت�نِ ِ ْ ْســَاِم َوِهــَي ُمرش قــال: » ُكْنــُت أَْدُعــو أُِمــي ِإَى اْلإِ

، ُقْلــُت يـَـا رَُســوَل  اللــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم، َمــا أَْكــرَُه، َفأَتَْيــُت رَُســوَل اللــِه، َصــَى اللــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم، َوأَنـَـا أَبـْـِ�ي

ي ِفيــَك َمــا أَْكــرَُه، َفــاْدُع  َ، َفَدَعْوتَُهــا اْلَيــْوَم، َفأَْســَمَعْت�نِ َ َعــَىي ْســَاِم، َفَتــأْ�ب ِي ُكْنــُت أَْدُعــو أُِمــي ِإَى اْلإِ اللــِه ِإ�ن

ي ُهَريـْـرََة،  ي ُهَريـْـرََة، َفَقــاَل رَُســوُل اللــِه، َصــَى اللــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم: اللُهــَم اْهــِد أَُم أَ�بِ اللــَه أَْن يَْهــِدَي أَُم أَ�بِ

ــِه َوَســَلَم، َفَلَمــا ِجْئــُت َفــِ�ُْت ِإَى اْلَبــاِب، َفــِإَذا  ِ اللــِه، َصــَى اللــُه َعَلْي ي ًا ِبَدْعــَوِة نَــ�بِ َفَخرَْجــُت ُمْســَتْبرشِ

ُهــَو ُمَجــاٌف، َفَســِمَعْت أُِمــي َخْشــَف َقَدَمــَي، َفَقاَلــْت: َمَكانـَـَك يـَـا أَبـَـا ُهَريـْـرََة، َوَســِمْعُت َخْضَخَضــَة اْلَماِء، 

َقــاَل: َفاْغَتَســَلْت، َوَلِبَســْت ِدرَْعَهــا، َوَعِجَلــْت َعــْن ِخَماِرَهــا، َفَفَتَحــِت اْلَبــاَب، ثـُـَم َقاَلــْت: يـَـا أَبـَـا ُهَريـْـرََة، 

ــِه، َصــَى  ــوِل الل ــُت ِإَى رَُس ــاَل: َفرََجْع ــوُلُه، َق ــُدُه َورَُس ــًدا َعْب ــَهُد أََن ُمَحَم ــُه، َوأَْش ــَه ِإَل الل ــَهُد أَْن َل ِإَل أَْش

، َقــِد اْســَتَجاَب  ْ ــا رَُســوَل اللــِه؛ أَبْــرشِ ــُت: يَ ــِ�ي ِمــَن اْلَفــَرِح، َقــاَل: ُقْل َــا أَبْ ــُه َوأَن ــِه َوَســَلَم، َفأَتَْيُت اللــُه َعَلْي

ــرََة ...« )2(، واللــه تعــاى أعلــم. ي ُهَريْ اللــُه َدْعَوتَــَك، َوَهــَدى أَُم أَ�بِ
1. صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، باب فضل الرفق.

ي الله عنه
، رصن ي هريرة الدوىي ي الله تعاى عنهم، باب من فضائل أ�ب

2. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رصن

6. حكم طاق الزوجة امقرة ي الصاة وحث اأواد عليها
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ي بيــت أهــىي حاليــاً، وأفكــر وزوجــي 
الســؤال: أنــا منفصلــة عــن زوجــي دون طــاق منــذ ســنة، وأقيــم �ن

ــا أزواجــاً، وتجــوز  ــا مــا زلن ــا إجــراء عقــد زواج جديــد؟ أم أنن ــا البعــض، فهــل يلزمن بالعــودة لبعضن

الخلــوة بيننــا؟

الجــواب: الأصــل أن تقــوم العاقــة الزوجيــة عــى المــودة والرحمــة والإحســان، فاللــه تعــاى   

يقــول: ﴿َوِمــْن آيَاِتــِه أَْن َخَلــَق َلُكــْم ِمــْن أَنُْفِســُكْم أَْزَواًجــا ِلَتْســُكُنوا ِإَلْيَهــا َوَجَعــَل بَْيَنُكــْم َمــَوَدًة َورَْحَمــًة 

ــتدعي  ــي يس ع ــبب رش ــه دون س ــل زوجت ــر الرج ــروم: 21[، وهج ــُروَن﴾ ]ال ــْوٍم يََتَفَك ــاٍت ِلَق ــَك َلآيَ ي َذِل ِ
ِإَن �ن

ذلــك يعــّد ظلمــاً؛ لأن للزوجــة حقوقــاً عــى زوجهــا، كمــا لــه حقــوق عليهــا، والرســول، صــى اللــه عليــه 

 ، )*
1

اً () ْ ، والصــ�ب عليهــن، فقــال: )َفاْســَتْوُصوا ِبالِنَســاِء َخــ�ي وســلم، حــث عــى معاملــة النســاء بالحســ�ن

عــي يعــّد ظلمــاً. وكذلــك هجــر الزوجــة لزوجهــا دون ســبب رش

تــب  وعليــه؛ فبمــا أن الهجــر قــد تــم بينكمــا دون طــاق، فيجــوز لكمــا الرجــوع عنــه دون أن ي�ت  

تكمــا لبعضكمــا البعــض، ول  عليكمــا إجــراءات معينــة، ســوى اســتغفار اللــه تعــاى، وإحســان معارش

ــم. ــاى أعل ــه تع ــاً، والل ــة طاق ــذه الحال ي ه
ــر �ن ــد الهج يع

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

* صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء.

7. حكم عودة زوجن للحياة الزوجية بعد هجر طويل

اوى �ة �ف أنت تسأل وامفتي يجيب
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ــِن  ــات َع ــاِء واأَُمه ــُي اآبَ نَْه
الُدَعــاِء َعــَىٰ البَِنــَن والبََنــات

الشيخ / إحسان إبراهيم عاشور 
مفتي محافظة خان يونس 

َ والَبَنــاِت، وهــذا  ن وَن مــن الُدعــاِء عــٰى أولِدهــم ِمــَن الَبِنــ�ي إَن بعــَض الآبــاِء والأَمهــاِت يُكــ�شِ  

يـَـات؛ ولكــَن اللــَه ِبُلطِْفــِه وَعدِلِه ل يَســَتجيُب لــُكل هــذه الَدَعوات،  ِ َ ِ ال�ب ْ ٌ ُمَخاِلــٌف ِلَهــدِي َخــ�ي أ ِ تــَ�ٌُف َســ�ي

ي َخْمَســِة بُنــُـوٍد واِضحــاٍت: 
ــاُن هــذا �ن وبَي

ــا، وأل  ــَب ُعقوَقهم ــِه، وأْن يَتَجَن َ َواِلَدي َ ــ�ب ٰ ـ أْن يَ
ــ�ش ــراً َكاَن أو أن ــِد ـ َذَك ــٰى الَوَل ــُب ع   أولً/ يَِج

ي عــدد مــن الآيــات، ومنهــا 
اً �ن يَُعــرَِض نفَســُه ِلَســَخِطهما، والُدعــاِء َعَليــه؛ فــإَن اللــَه قــد أوٰص بهمــا خــ�ي

ُ ، صــى اللــه عليــه  ي َ النــ�ب َ نَســاَن ِبَواِلَديْــِه ِإْحَســاناً ...{)الأحقــاف: 15(، كمــا أخــ�ب ــا الإ قولــه تعــاى: }َوَوَصْيَن

(؛ 
1

وســلم،  َعــْن ُســوِء َعاِقَبــِة َمــْن َعــَق واِلَديــِه؛ فقــال عليــه الصــاة والســام: )ل يَدُخـــُل اْلَجَنــَة َعــاٌق()*

بــل يَجــُب عــى الَوَلــِد أْن يُِطيــَع واِلَديـْـِه، ويَتــَوَدَد َلُهمــا، ويَســَتِدَر َعطَْفُهمــا، ويَســتْجِلَب ُحَبُهمــا؛ ِلَيفــوَز 

ــا والآخــرة . ي الدني
ــَعُد بهــا �ن ــًة يَْس ــاَل منهمــا دعــوًة صاِلَح ــَر ِبَحناِنهمــا، َويََن ِبِرضاُهمــا، ويَظَف

َ اللــه عز وجــل؛ ِلُيصِلــَح اللــه َلُهمــا أولَدُهما،  ن ثانيــاً/ عــٰى الَواِلديــن أْن يُصِلَحــا مــا بَيَنُهمــا وبــ�ي  

ـَـْنِشَئِة َعــٰى الِديــِن والأخــاِق، وإحَســاِن  ي يَســَتقيُم بهــا ُســلوُك الأولد؛ كالتـ ــا الأســاِليَب الــ�ت ثــُـم يَلزََم

ا ِمــَن الُدعــاِء َلُهــْم بالَصــاِح، والســتقامِة، والتوفيــق  ــِة، وُحْســِن الُقــدَوِة، ونَحــو ذلــك، ولُيْكــ�شِ ِبَي ال�ت

ِلطَاَعِتِهمــا، وِبرِِهمــا، والإحســاِن إَلْيِهمــا؛ فــإَن ُدعــاَء الَواِلــِد ِلَوَلــِدِه ُمســتجاٌب َحتَمــاً؛ ِلقوِلــِه صــى اللــه 

ي الله عنهما، وصححه الأرنؤوط.
ين من الصحابة، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، رصن * مسند أحمد، مسند المك�ش
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عليه وسلم: )ثاُث َدَعـــواٌت يُسَتـَجـــاُب َلـــُهَن، ل َشَك ِفـيِهـــَن: َدْعـــوُة اْلَمظـلـــوِم، َوَدْعـــَوُة اْلُمساِفـــِر، 

َوَدْعـــَوُة الَواِلــِد ِلَوَلــِدِه()1( ،  وإَن اْلَماِئَكــَة تؤِمــُن َعــَىٰ ُدَعاِئِهمــا كذلــك، وهــذا أرَجــٰى للَقُبــوِل، وأدَعــٰى 

ــَى أنُْفِســُكْم ِإلَ  َ ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )لَ تَْدُعـــوا َع ي ــ�بِ ــِة؛   َفَعــْن أِم َســَلَمَة، أَن الَن َجابَ لاإ

ِبَخْيـــٍر؛ َفإَن اْلَماَِئـَكـــَة يَُؤِمـــُنوَن َعــَىٰ َما تَُقوُلـــوَن ()2(.

 ،ُ ي ــاِء ثــاَث ُصــَوٍر، بََيَنهــا النــ�ب ــِة الُدَع َجابَ ــُه؛ فــإَن لإ َك ُ ــِه، فَي�ت ــَة ُدعاِئ ــٌد إَجابَ َ أَح ن َ ول يَســَتْبِط�أ  

، َولَ  صــى اللــه عليــه وســلم، بقوِلــِه:) َمــا ِمْن ُمْســِلٍم يَْدُعـــو ِبَدْعـــَوٍة َلْيــَس ِفـــيَها ِإثــٌمـ  أي مـعـِصـــَيٌةـ 

ي  ِ
َقِطـيَعـــُة رَِحــٍم؛  ِإلَ أَْعـطَـــاُه الَلــُه ِبَهــا ِإْحـــَدى ثَاٍَث: ِإَما أَْن يَُعـِجـــَل َلــُه َدْعـــَوتَُه، َوِإَما أَْن يََدِخرََهــا َلُه �ن

ي هريرة ، ()3(، وعــن أ�ب ُ َ ؟ َقــاَل: الَلــُه أَْكــ�ش ُ  الآِخــرَِة، َوِإَمــا أَْن يــ�ف َعْنــُه ِمــَن الُســوِء ِمْثِلَهــا، َقاُلــوا: ِإذاً نُْكــ�شِ

ــْدُع  ــْم يَ ــا َل ــِد َم ــَتَجاُب ِللَعْب ــزاُل يُْس ــه وســلم، قــال: )ل يَ ــه علي َ ، صــى الل ي ــ�ب ــه، أَن الن ــه عن ي الل
 رصن

بإثـْـٍم، أَْو َقطيَعــِة رِحــٍم، َمــا َلــْم يَْسَتْعـــِجْل، قيــل: يـَـا رســوَل اللــِه، َمــا السِتعـــجاُل؟ َقــاَل:  يقــوُل: َقْد 

، َفـَيْسَتـْحـــِرُ ِعْنــَد َذِلــَك، َويـَـَدُع الُدَعــاَء ()4(. َدعــْوُت، َوَقــْد َدَعــْوُت، َفَلــْم أََر  يَْسَتـِجـــيُب ىي

  ثالثــاً/  ل يَجــوُز الُدَعــاُء عــٰى النفــس، ول عــٰى الأولد، ول عــٰى الأمــوال؛ ِلَئــا يُواِفــَق ُدَعــاؤه 

ســاَعَة إَجابَــٍة، فُيســتجاَب َلــُه، َفَينــَدَم، ول يُمِكنــُـُه اســتدراُك َمــا َحصــَل ِبَســَبِب ُدَعاِئــِه؛ فَعــْن جابــر، 

َ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال:) ل تَْدُعــوا َعــَىٰ أَنُْفِسُكـــْم، َولَ تَدُعـــوا َعــَىٰ  ي ي اللــه عنــه، أَن النــ�ب
رصن

أْولِدُكـــْم، َولَ تَْدُعـــوا َعــَىٰ أمـَواِلـــُكْم؛ ل تُواِفـُقـــوا ِمــَن اللــِه َســاَعًة يُســأُل ِفـــيَها َعـــطَاٌء، َفـَيْسـَتِجـــيُب 

ــل،  ــز وج ــِه ع ــَن الل ــوٍل ِم ــٍة وَقُب ــاَعَة ِإَجابَ ُــَصاِدفوا َس ــا تـ ــم؛ ِلَئ ــوا َعَليِه ٰ: ل تَدُع
ــ�ن ــْم ()5(، واْلمع َلـُكـ

ــَدٍم. َ َمْن ن ْ ــوا، َولَت ِحــ�ي ــِه، َفَتنَدُم ـُـْم َعَلْي ــْن َدَعْوتـ فتــُـسَتَجاَب َدعــَوُة الُســوِء عــٰى َم

. ي ن ابن ماجة، كتاب الدعاء، باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم، وحسنه الألبا�ن 1.س�ن
 . ي إغماض الميت والدعاء له إذا ح�ن

2. صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب �ن
ي الله عنه، وصححه الأرنؤوط.

ي سعيد الخدري، رصن ين من الصحابة، مسند أ�ب 3. مسند أحمد، مسند المك�ش
 . ستغفار، باب أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب ىي 4. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإ

ي الير.  5. صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أ�ب

�ة و�ي ر�ج م�اور �ة نَْهُي اآبَاِء واأَُمهات َعِن الُدَعاِء َعَىٰ البَِنَن والبََنات
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ــرََة ،  ي ُهَري ــْن أ�ب ــَواَءه؛ فَع ــُه إغ ــِرُ َل ــِه، ويَُي ــيطاَن َعَلْي ُ الش ن ْ ــ�ي ــِد يُِع ــٰى الَوَل ــاَء ع ــا أَن الُدَع كم  

بـُـُه  ِ
ـِــِه، فِمَنــا َمــْن يَ�ن ب َ ُ ، صــى اللــه عليــه وســلم، بَســكراَن، فأَمــَر ِب�ن ي َ النــ�ب ي ِ

ي اللــه عنــه، قــال: ) أُ�ت
رصن

ــَزاُه  ــُه؟ أْخ ــا َل ــٌل: َم ــا انــَ�ََف قــاَل رَُج ــِه، فلَم ــُه ِبثوِب بُ ِ
ــْن يَ�ن ــا َم ــِه، َوِمَن ــُه بَنعِل بُ ِ

ــْن يَ�ن ــا َم ــِدِه، َوِمَن ِبَي

ُ، صــى اللــه عليــه وســلم:  ل تَكـــونوا َعـــْوَن الَشيطـــاِن عــَىٰ أِخـيُكـــْم ()1(  ي اللــُه، فقــال النــ�ب

ي ِبــرِِه، فــإَن ُدَعــاَءُه 
ِه �ن ِ   رابعــاً/  إذا َدَعــا أَحــُد الَواِلَديــن عــٰى َوَلــِدِه ِبســَبِب ُعقوِقــِه، أو تــَـقِص�ي

ِ، صــى اللــه  ي ُمســَتَجاٌب َقطَعــاً؛ لأَن الَوَلــَد ظَاِلــٌم َعــاٌق ُمَتَعــٍد عــٰى َواِلَديْــِه، ويَشــَهُد ِلهــذا َقــوُل الَنــ�ب

عليه وسلم: )ثاُث َدَعـــَواٍت ُمسَتـَجـــابَاٌت، ل َشـــَك ِفـــيِهَن: َدعـــَوُة الَواِلـــِد، وَدعـَوُة اْلَمساِفـــِر، وَدعـَوُة 

:  أَن ُدَعــاَء الَواِلــِد عــٰى َوَلــِدِه الَعــاِق، الظَاِلــِم، الــذي ل يُرَجٰى ِبرُُه وإحسانــُـُه   ٰ
اْلَمـظْـُلـــوِم()2( ، واْلمعــ�ن

ــِه تعــاى. ــَد الل ُمســتجاٌب ِعن

خامســاً/ إَن ِمــْن َفْضــِل اللــِه تعــاٰى عــٰى ِعَبــاِدِه، َورَحَمِتــِه ِبهم أنــَـُه ل يَســَتجيُب ُدَعــاَء الَواِلَدين    

ــوِد  ي الُبُن
ــًة �ن ــْم ُمَفَصل َ أيِْديُك ن ْ ــ�ي ــا بَ ــٍة، أَضُعَه ــالٍت َخاَص ــٍة، أو َح ــَباٍت ُمَعَيَن ي ُمَناَس

ــا �ن ــٰى أولِدِهَم ع

ــة: ــِة الآتي اْلَخْمس

ــَن  ــُد هــذا ِم وٍع، ويَُع ــرش ــَبٍب َم ــٍق، ول َس ِ َح ْ ــِدِه بغــ�ي ــِد عــٰى َوَل ــة الأوى/  َدعــَوُة الَواِل   الحال

ـْـِم  ثـ ُ عــٰى الإ ن ــ�ي ــم، ول يُِع ٌَه عــن الظُل ن َ ــ�ن ــَه تعــاٰى ُم ــِة؛ لأَن الل جابَ ــَن الإ ــِع ِم ي الُدعــاِء، اْلَماِن
العتــداِء �ن

ــَن { )الأعــراف: 55(،  ــُب اْلُمْعَتِدي ــُه لَ يُِح ــًة ِإنَ ــاً َوُخْفَي ُع َ ــْم تَ�ن ــواْ َربَُك ــرُُه: } اْدُع ــَل ِذْك ــِه َج ــدواِن؛ ِلقوِل والُع

َ ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: ) ل يـَـزاُل يُْسَتَجـــاُب ِللـــَعْبِد َمــا َلــْم  ي ي اْلَحديــِث أَن النــ�ب
وقــد َصــَح �ن

يـَـْدُع بإثــٍم ـ أي ِبمعـِصـَيـــٍة ـ، أَْو َقـطـيَعـــِة رَِحــٍم ، َمــا َلــْم يَْسَتْعـِجـــْل()3( . كمــا أَن الُدَعــاَء عــٰى أَحــٍد 

َ، صــى  ي ي اللــه عنــه، أَن النــ�ب
ي الــَدرَداِء ، رصن ِبُســوٍء إذا لــم يَِجــْد َلــُه َمْســَلكاً َعــاَد إى َصاِحِبــِه؛ فَعــْن أ�ب

1. صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة. 
. ي ي داود، كتاب الصاة، تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء بظهر الغيب، وحسنه الألبا�ن ن أ�ب 2. س�ن

3. سبق تخريجه



67

ــواُب  ــُق أبْ ــماِء، َفُتْغَل ــُة ِإَى الَس ــَدِت الَلْعَن ــْيئاً، َصِع ــَن َش ــَد ِإَذا َلَع ــال: )إَن الَعْب ــلم، ق ــه وس ــه علي الل

الَســماِء ُدونََهــا، ثــَم تَْهِبــُط ِإَى الأرِْض، َفُتْغَلــُق أبْوابَُهــا ُدونَهــا، ثــَم تَأُخــُذ يَمينــاً َوِشــمالً، َفــإذا َلــْم تَِجــْد 

ــَك َقــد  ــا()1(، فَيُكــوُن ِبذِل ــَك، وإلَ رََجَعــْت ِإَى َقاِئِلَه ــِذي ُلِعــَن، فــإْن َكاَن أْهــاً ِلذِل َمَســاغاً رََجَعــْت ِإَى اَل

ــارك وتعــاٰى. ــِه تب ــِة الل ــْن رَحَم ــاَد ِم بَع ــَتَحَق الإ ــُه، َفاْس ــَن نَفَس َلَع

ولِكــْن قــد يُواِفــُق هــذا الُدعــاُء َســاَعَة إجابـَـٍة، فُيســتجاُب؛ عقوبــًة للَداِعــي عــٰى ظُْلِمــِه وتَعِديِْه   

 ، ُ ي جابـَـِة، وهــذا مــا أشــاَر إَليــِه النــ�ب ي الُدعــاِء، وَعــَدِم اســتجابَِتِه للنــَـْهِي َعــِن الَلعــِن، ل إكَرامــاً َلــُه بالإ
�ن

صــى اللــه عليــه وســلم، بقوِلــِه: ) ل تَْدُعــوا َعَىٰ أَنُْفِسُكـــْم، َولَ تَدُعـــوا َعــَىٰ أْولِدُكـــْم، َولَ تَْدُعـــوا َعَىٰ 

أمـَواِلـــُكْم؛ ل تُواِفـُقـــوا ِمَن اللِه َساَعـــًة يُسأُل ِفـــيَها َعـطَـــاٌء، َفـَيْسَتِجـــيُب َلـُكـــْم ()2( .

ــاِل،  ــاِل الَغَضــِب والنِفَع ي َح
ِ َقصــٍد، �ن ْ ــ�ي ــِد بَغ ــة/  إذا َصــَدَر الُدعــاُء عــٰى الَوَل ــة الثاني   الحال

نَســاُن  ِ َوَكاَن الإِ ْ ِ ُدَعــاَءُه ِباْلَخــ�ي َ نَســاُن ِبالــرش وعنــد الَضَجــِر َوِضيــِق الأخــاِق؛ لقــول اللــه تعــاٰى: } َويَْدُع الإِ

 ِ َ نســاَن ِمــْن َجْهِلــِه وَعَجَلِتــِه قــد يَدُعــو عــٰى نَفســِه، أو أولِدِه، أو َماِلــِه بالــرش راء: 11(؛ فــإَن الإ َعُجــولً { )الإ

، ول يَســَتِجيُب َلــُه  ِ ْ ي اْلَخــ�ي
عنــد الَغَضــِب؛ تَرُعــاً وانِفَعــالً؛ ولكــَن اللــَه ِبُلطِْفــِه ورَحَمِتــِه يَســَتِجيُب َلــُه �ن

 َ َ ، َوَلــو اســَتَجاَب َلــُه َربُــُه َلَهَلــَك ِبُدَعاِئــِه؛ كمــا قــال ربُنــا تعــاى: }َوَلــْو يَُعِجــُل الَلــُه ِللَنــاِس الــرش ِ َ بالــرش

 ُ ْ َ ِإَلْيِهــْم أََجُلُهــْم ...{ )يونــس: 11(. لأنــَـُه يَعَلــُم ُســبَحانَُه أَن هــذا الُدَعــاَء َغــ�ي ي ِ ِ َلُقــىن ْ اْســِتْعَجاَلُهْم ِباْلَخــ�ي

ُ َمعقــوٍد. ْ ــِه َغــ�ي ــَب َعَلْي َمقُصــوٍد، وأَن الَقْل

ي َمعِصَيــِة 
  الحالــة الثالثــة/ إذا َدَعــا َعــَىٰ َوَلــِدِه، أو َغِضــَب َعَلْيــِه؛ بســَبِب امِتناِعــِه ِمــْن طَاَعِتــِه �ن

ــٍي، أو أْن  ِع ــذٍر رش ــم دون ُع ــم، أو أرَحاِمِه ــِض أعَماِمِه ــَة بَع ــن أولِدِه ُمقاطََع ــَب الأُب ِم ــِه؛ كأْن يَطُل الل

ــوِل  ــُه؛ لق ــتجاُب َل ــه ل يُس ــْم، فإن ــَو َعَليِه ــرَُه، فَيدُع ــوا أم ــا يَمَتِثل ، ف ي
ــاصن ــَد الق ــُه ُزوراً عن ــَهدوا َل يَش

ــِق()3(   ــِة اْلَخاِل ي َمْعِصَي ِ
ــوٍق �ن ــَة ِلَمْخُل ــلم: )ل طَاَع ــه وس ــه علي ــى الل ِ، ص ي ــ�ب الَن

. ي ي اللعن، وصححه الألبا�ن
ي داود، كتاب الأدب، باب �ن ن أ�ب 1.س�ن

2. سبق تخريجه
ي السلسة الصحيحة: 1/ 350 .

ي �ن : 18 /170 وصححه الألبا�ن ي ا�ن 3.المعجم الكب�ي للط�ب

�ة و�ي ر�ج م�اور �ة نَْهُي اآبَاِء واأَُمهات َعِن الُدَعاِء َعَىٰ البَِنَن والبََنات
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دون  َوَلــِدِه  َمــاَل  يأخــُذ  َكَمــْن  ُمتَعِديــاً؛  ظاِلمــاً  الواِلــُد  كان  إذا  الرابعــة/  الحالــة   

يَتناَزْلــَن  أْن  بَناِتهــا  ِمــْن  أْن تطُلــَب الأُم  َعَلْيــِه، أو  َدَعــا  الَوَلــُد  ََض  َحاَجــٍة، ويَتَمَلُكــُه؛ فــإِن اعــ�ت

يُســَتَجاُب  فــا  َعَلْيِهــَن،  فتغَضــُب  ُفْضــَن،  َ َف�ي إْخواِنِهــَن،  ِلَصاِلــِح  اِث  اْلِمــ�ي ي 
�ن َحِقِهــَن  َعــن 

ِ ، صــى اللــه عليــه  ي َلُهمــا؛ ِلَتَعِديِهمــا وظُْلِمِهمــا؛ بــل إنـَــُهما عــٰى َخطَــٍر عظيــٍم؛ ِلقــول النــ�ب

.)*
1

() َع...  نِ ْ يَــ�ن  َ َحــ�ت الَلــِه  َســَخِط   ِ
�ن يَــَزْل  َلــْم  يَْعَلُمــُه،  َوُهــَو  بَاِطــٍل،   ِ

�ن َخاَصــَم  )َوَمــْن   وســلم: 

  الحالــة الخامســة/ إذا َدَعــا أَحــُد الَواِلَديــِن عــٰى َوَلــِدِه، أو َغِضــَب َعَليــِه؛ ِلَعــَدِم طَاَعِتــِه فيمــا 

َر والأذٰى بالآَخِريــن، وِمــْن ذلــك هــذه اْلحــالت اْلَخمــُس: َ َ ِر، أو يُلِحــُق الــ�ن َ َ ــِد بالــ�ن يَُعــوُد عــٰى الَوَل

وٍع.    )1( أْن يَطُلَب َمْن َوَلِدِه تطليَق زوَجِتِه الَصاِلحِة دوَن َسَبٍب َمرش

   )2( أْن تطُلــَب الأُم ِمــِن ابَْنِتهــا اختــاَق المشــكات ِلَزوِجهــا ِلُيطَِلَقهــا؛ لأنهــا تكرَُهــُه، أو تزُعــُم أنــه ل 

ُِمهــا. يَح�ت

َء ُمعاَمَلــَة َزوَجِتــِه، َويَُضِيــَق َعَليهــا، وإل     )3( أْن يَُضِيــَق أَحــُد الَواِلَديــن عــٰى َوَلــِدِه، ويُطَاِلَبــُه أْن يُــِ�ي

َكاَن َعاقـَاً.

ــَع  ــإْن َداَف ــَة والزِدَراَء؛ ف هان ــا الإ ــا به َــَسُلٍط، ويُلِحَق ــإذلٍل وتـ ــا ب ــَة ابِْنِهم ــواِن زوَج ــَل الأبَ   )4( أْن يُعاِم

ــِه . ــا َعَلْي ــِه، وَغِضَب ــاً ِلَزوَجِت َــاً، َمحُكوَم ــا َعاقـ ي نَظَِرِهَم
ــِة كاَن �ن ــِه اْلمظُلوَم ــْن َزوَجِت ــُن َع البْ

َاِمَهــا، ِبُصــورَِة  ي اح�تِ
  )5( أْن يَطُلــَب ِمــْن أولِدِه أْن يُِطيعــوا َزوَجــَة أِبيِهــم طَاَعــًة َعمَيــاَء، وأْن يَُباِلغــوا �ن

َِتهــا. ُ َ يُكرَهــوَن عــى الِذَلــة ِل�ن ن تــؤِدي إٰى امِتَهــاِن َكَراَمِتِهــم، وطَْمــِس َشــخِصَيَتُهم، أو إيــاِم أِمِهــم حــ�ي

وصى  الله عى سيدنا محمد، وعى آله وصحبه وسلم .

ي الله عنهما، وصححه الأرنؤوط.
ين من الصحابة، مسند عبدالله بن عمرو، رصن * مسند أحمد، مسند المك�ش
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أيهــا خــر للمــرء، اانعــزال عــن 
النــاس أم ااختــاط بهــم؟

الشيخ ريف مفارجة
باحث رعي/ دار اإفتاء الفلسطينية

ــاً لاختــاط والجتمــاع والأنــس والألفــة  نســان بطبيعتــه محّب خلــق اللــه ســبحانه وتعــاى الإ  

َْرَواُح ُجُنــوٌد ُمَجَنــَدٌة َفَمــا  ه مــن النــاس، حيــث قــال رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )الأ مــع غــ�ي

(، فــا يســتطيع الشــخص العيــش وحيــداً مــن دون 
1

ــَف()* ــا اْخَتَل ــَر ِمْنَه ــا تََناَك ــَف، َوَم ــا ائَْتَل ــارََف ِمْنَه تََع

ي ل يمكنــه التخــىي عنهــا، واللــه  نســان الــ�ت ؛ لأن الحيــاة الجتماعّيــة جــزء مــن حيــاة الإ مرافقــة البــرش

ــوا ِإَن  ــَل ِلَتَعارَُف ــْم ُشــُعوبًا َوَقَباِئ َ َوَجَعْلَناُك ــٍر َوأُنْــ�ش ــْن َذَك ــْم ِم ــا َخَلْقَناُك ــاُس ِإنَ ــا الَن تعــاى يقــول: }يَاأَيَُه

{]الحجــرات: 13[، فــا يمكــن للنــاس الســتغناء عــن بعضهم  ٌ أَْكرََمُكــْم ِعْنــَد الَلــِه أَتَْقاُكــْم ِإَن الَلــَه َعِليــٌم َخِب�ي

ــاج بعضهــم إى  ــة حاجاتهــم؛ لأنهــم يحت ــ�ي أمــور حياتهــم، وخدمــة أنفســهم، وتلبي ي تدب
بعضــاً �ن

ه مــن أصحــاب المهــن الأخــرى،  ء، فمثــاً كل صاحــب مهنــة يحتــاج إى غــ�ي ي ي كل ىش
بعضهــم الآخــر �ن

ه مــن الأقــارب أو الأصدقــاء أو زمــاء العمــل أو  وكذلــك كل إنســان تربطــه عاقــاٍت اجتماعيــة مــع غــ�ي

هــم، وهــذه العاقــات تفــِرض عــى المــرء الختــاط مــع الآخريــن، ممــا  ان أو غ�ي الأصهــار أو الجــ�ي

نم أفــراد المجتمع  ي النهايــة إى نــرش روح المحبــة والتعــاون وتحقيــق المصالح والمنافــع؛ إن ال�ت
يــؤدي �ن

ــه،  ــة علي ــات المفروض ــام بالواجب ه، وق ــ�ي ــوق غ ــه وحق ــرد حقوق ــظ كل ف ــدة، وحف ــاق الحمي بالأخ

ذم.  فهــذا كلــه يخلــق بيئــة ســليمة، وعاقــات أخويــة بعيــدة عــن أســباب الخــاف والتشــاحن والتــرش
* صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب الأرواح جنود مجندة

�ة و�ي ر�ج م�اور �ة
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ــك  ــاً كان ذل ــع قوي ــا كان المجتم ــه، فكلم ــز علي ــرد، وترتك ــوة الف ي ق
ــن �ن ــع تكم ــوة المجتم وق  

ــدوان  ــف والع ــن العن ــداً ع ن بعي ــليمت�ي ــة س ي أرة وبيئ
ــأ �ن ــليمة، إذا نش ــرد الس ــة الف ــن تربي ــاً م نابع

ي 
ــاش �ن ــا إذا ع ــة، أم ــاة الجتماعي ي الحي

ــب �ن ــاً يرغ ــرداً صالح ــرج ف ــك أن يخ ــن ذل ــج ع ــر، فينت والتناح

ــاق  ــامية، والأخ س ــم الإ ــون بالقي ــا، ول يتحل ن أفراده ــ�ي ــازع ب ــكات والتن ــة بالمش ــة مليئ أرة أو بيئ

ي شــخصيتهم، ومــن مشــكات نفســية، كالخــوف 
الفاضلــة، فــإّن أفرادهــا غالبــاً يُعانــون مــن ضعــف �ن

ي التواُصــل مــع الآخريــن، وقــد يصــل بهــم 
مــن النــاس، والرهــاب الجتماعــي، الــذي يســبب ضعفــاً �ن

الحــال إى حالــة الكتئــاب، أو العزلــة الجتماعيــة، أو كــره النــاس، أو يلجــأ إى النتحــار، وإن توافــرت 

ي بعــض بــاد الغــرب، ومــن 
لــه متطلباتــه جميعهــا، وخــ�ي مثــال عــى ذلــك زيــادة معــدلت النتحــار �ن

ن الأفــراد الذيــن يعيشــون فيهــا، وحــ�ت الأقــارب فيمــا  أســباب ذلــك ضيــق العاقــات الجتماعيــة بــ�ي

ــك حــّث  ــق صدره،لذل ــم به،فيضي ــه أحــد، أو يهت ــداً ل يحب ــه يعيــش وحي بينهــم، فيشــعر الفــرد أن

ــارات بأنواعهــا المختلفــة الخاليــة مــن  ع الزي ــاء العاقــات الحســنة وتقويتهــا، فــرش ســام عــى بن الإ

ــح ومــآرب شــخصية فحســب، ورتــب عليهــا الأجــر والثــواب، وخاصــة منهــا مــا كانــت خالصــة  مصال

ــة  ــدف إعان ــاس، وبه ن الن ــ�ي ــودة ب ــارة؛ لزيادةالم ــع الزي ــا م ــاق الهداي ــدب إى إرف ــا ن ــاى، كم ــه تع لل

ة تحــث عــى ذلــك، فعــن  عيــة كثــ�ي بعضهــم بعضــاً عــى مــا يحتاجــون إليــه، فقــد وردت نصــوص رش

ــَة  ــُل الَهِديَ ــَلَم، يَْقَب ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــَى الل ــِه، َص ــوُل الَل ــت: )َكاَن رَُس ــا قال ــا، أنه ــه عنه ي الل
ــة، رصن عائش

 ، ــادة المــرصن ــة عي ــات الجتماعي ي تقــوي العاق ــ�ت ــة ال ــارات الطيب (،ومــن هــذه الزي
1

ــا( )* ــُب َعَلْيَه َويُِثي

ن واليتامــى والأرامل،  ن والمحتاجــ�ي ي اللــه، والفقــراء والمســاك�ي
خــوة والأحبــة �ن وزيــارة أوىي الأرحــام، والإ

ي الهبة.
* صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب المكافأة �ن
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أيها خر للمرء اانعزال عن الناس أم ااختاط بهم

ي الأعيــاد، والمناســبات الســعيدة والحزينــة، ومواســاتهم والشــعور 
والضعفــاء والعاجزيــن، وخاصــة �ن

ــاح  ــاب الص ــع أصح ــا م ــوا فيه ــة أو يتعمق ــم الجتماعي ــوا عاقاته ــأن يبن ــاس ب ــح الن ــم، وننص معه

ونهــم حال  ي الأحــوال كلهــا، حــال الختــاف أو التفــاق، ول ي�ن
والأخــاق الذيــن يصونــون أرارهــم �ن

ــلم: )َل  ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــال رس ــذا ق ــم، له ــتفادة منه ــدم الس ــد ع ــم، أو عن ضعفه

ــٌي()1(. ــأُْكْل طََعاَمــَك ِإَل تَِق ــا، َوَل يَ تَُصاِحــْب ِإَل ُمْؤِمًن

ــ�ي  ي غ
ــم �ن ــاط به ــاس، أم الخت ــن الن ــة ع ــل، العزل ــو أفض ــا ه ــاء فيم ــف العلم ــد اختل وق  

 ، ي أمــور الخــ�ي
ي يحــث بعضهــا عــى مخالطــة النــاس �ن ــاء عــى مــا ورد مــن النصــوص الــ�ت ، بن ن الفــ�ت

الهــم، عــى أقــوال: ن والصــ�ب عليهــم، ويحــث بعضهــا الآخــر عــى اع�ت

ال عــن النــاس أفضــل، ولكــن ضمــن ضوابــط،  ن القــول الأول: ذهــب هــذا الفريــق إى أن العــ�ت  

ر أو هــاك بســبب ذلــك، وممــن ذهــب إى ذلــك، ســفيان الثــوري، والفضيــل  منهــا كأن ل يلحقــه رن

ــعيد  ي س ــن أ�ب ــح ع ــث الصحي ــق بالحدي ــذا الفري ــتدل ه ــم، واس ه ، وغ�ي ي
ــا�ن ــرش الح ــاض، وب ــن عي اب

ــاَل:  ؟ َق ٌ ــاِس َخــ�ي ــا ُســِئَل: أَُي الَن َ، صــى اللــه عليــه وســلم، ِعنَدَم ي ــ�بِ ي اللــه عنــه: أََن الَن
الخــدري، رصن

ِِه()2(. َ ــاَس ِمــْن رش ــُد َربَــُه، َويَــَدُع الَن ي ِشــْعٍب ِمــَن الِشــَعاِب، يَْعُب ِ
ــِه، َورَُجــٌل �ن  )رَُجــٌل َجاَهــَد ِبَنفِســِه َوَماِل

ي اللــه عنــه، قــال: )ُقلــُت: يَــا رَُســوَل الَلــِه، َمــا الَنَجــاُة؟ َقــاَل: 
وبحديــث عقبــة بــن عامــر، رصن  

َخِطْيَئِتــَك()3(. َعــَى  َوابْــِك  بَْيُتــَك،  َولَيَســْعَك  ِلَســانََك،  َعَلْيــَك  »أَْمِســْك 

 . ي ي صحبة المؤمن، وحسنه الألبا�ن
مذي، كتاب الزهد، باب ما جاء �ن ن ال�ت 1. س�ن

2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب العزلة راحة من خاط السوء.
 . ي ي حفظ اللسان، وصححه الألبا�ن

مذي، كتاب الزهد، باب ما جاء �ن ن ال�ت 3. س�ن

�ة و�ي ر�ج م�اور �ة
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، صــى اللــه عليه وســلم، قــال له:  ي واحتجــوا كذلــك بمــا ورد عــن حذيفــة بــن اليمــان: أن النــ�ب  

ِلــَك()1(، ْل ِتْلــَك اْلِفــَرَق ُكَلَهــا، َوَلــْو أَْن تََعــَض بأَْصــِل َشــَجرٍَة، َحــ�ت يـُـْدِرَكَك اْلَمــْوُت، َوأَنـْـَت َعــَى َذٰ نِ َ  )َفاْعــ�ت

وبأحاديث آخرى تحث عى البتعاد عن الفتنة.

اً  ــدك إل رش ــاس ل يزي ــت أن اختاطــك مــع الن ــان، ورأي : “إذا فســد الزم ن ــن عثيمــ�ي ــال اب وق  

ل”)2(. ن اعــ�ت بالوحــدة،  فعليــك  اللــه،  مــن  وبعــداً 

: أن الختــاط بالنــاس أفضــل، وإن صــدر عنهــم أذى، وممــن ذهــب إى  ي القــول الثــا�ن  

، وســفيان بــن عيينــة، ومحمــد بــن إدريــس  ي
يــح القــاصن ُ ، ورش ي ذلــك، ســعيد بــن المســيب، والَشــع�ب

هــم، واســتدلوا بمــا ورد عــن ابْــِن ُعَمــَر، َقــاَل: َقــاَل رَُســوُل الَلــِه،  الشــافعي، وأحمــد بــن جنبــل، وغ�ي

ــَن  ــًرا ِم ــُم أَْج ــْم، أَْعظَ ــَى أََذاُه ُ َع ــ�بِ ــاَس، َويَْص ــُط الَن ــِذي يَُخاِل ــُن اَل ــَلَم: )اْلُمْؤِم ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــَى الل َص

ــوء  ــل الس ــون لأه ــة تك ــذه المخالط ــَى أََذاُهْم()3(،وه ُ َع ــ�بِ ــاَس، َوَل يَْص ــُط الَن ــِذي َل يَُخاِل ــِن اَل اْلُمْؤِم

مــن بــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ل لأجــل المؤانســة، فمــن خالــط النــاس، ووعظهــم، 

اً ممــن ل يخالطهــم  ي ســبيل اللــه تعــاى، ولأجــل إصاحهــم؛ كان خــ�ي
ونصحهــم، وصــ�ب عــى أذاهــم �ن

 ، ي مــام الصنعــا�ن ــه ســبحانه وتعــاى، فقــد عقــب الإ ول يدعوهــم، ول يصــ�ب عــى أذاهــم لأجــل الل

ــًة  ــاَس ُمَخاَلطَ ــُط الَن ــْن يَُخاِل ــُة َم ــِه أَْفَضِلَي ــث المذكــور آنفــاً بقوله:”ِفي ــه تعــاى، عــى الحدي رحمــه الل

ــِذي  ــْن اَل ــُل ِم ــُه أَْفَض ــْم، َفِإنَ ــُن ُمَعاَمَلَتُه ــِر، َويُْحِس ــْن اْلُمْنَك ــْم َع ــُروِف، َويَْنَهاُه ــا ِباْلَمْع ــْم ِفيَه يَأُْمرُُه

َزَْمــاِن”)4(، وخــ�ي مثــال  ُ َعــَى اْلُمَخاَلطـَـِة، َواْلأَْحــَواُل تَْخَتِلــُف ِباْخِتــَاِف اْلأَْشــَخاِص َواْلأ ُلُهــْم َوَل يَْصــ�بِ ِ ن َ يَْع�ت

ي دعــوة النــاس إى الحــق، والصــ�ب عــى 
عــى ذلــك، مــا قــام بــه الأنبيــاء والرســل، عليهــم الســام، �ن

ن ، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة.  1. صحيح البخاري، كتاب الف�ت
.354 /5 : ن ن للشيخ محمد بن صالح العثيم�ي ح رياض الصالح�ي 2. رش

 . ي ، باب الص�ب عى الباء، وصححه الألبا�ن ن ن ابن ماجة، كتاب الف�ت 3. س�ن
697/ 2 : ي ي ثم الصنعا�ن ، الكحا�ن ي 4. سبل السام، محمد بن إسماعيل بن صاح بن محمد الحس�ن
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ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي لنــا فيــه أســوة حســنة،  أذى أقوامهــم، وخاصــة منهــم النــ�ب

ي ســبيل ذلــك، حيــث إن قومــه 
رغــم أنــه قــام بدعــوة النــاس جميعهــم إى اللــه تعــاى، وتحمــل الأذى �ن

 رجمــوه وآذوه بشــ�ت أصنــاف الأذى، ورغــم كل ذلــك كان يصــ�ب عليهــم، ويدعــو لهــم بالخــ�ي والهداية.

القــول الثالــث: أن الجتمــاع بأهــل الصــاح ومجالســتهم خــ�ي مــن النعــزال والنفــراد، وأن   

ي هــذا 
يفــة �ن النعــزال خــ�ي مــن مجالســة أهــل الســوء، وقــد أخــذوا بمــا ورد مــن أحاديــث نبويــة رش

، صــى اللــه عليــه وســلم، أنــه قــال: )َمَثــُل الَجِليــِس  ي المجــال، وبأقــوال بعــض العلمــاء، فعــن النــ�ب

ــا  ــا أَْن يُْحِذيََك)يعطيــك(، َوِإَم ــِك: ِإَم ــُل الِمْس ، َفَحاِم ِ ــ�ي ــِخ الِك ــِك َونَاِف ــِل الِمْس ــْوِء، َكَحاِم ــِح َوالَس الَصاِل

ــَد  ــا أَْن تَِج ــَك، َوِإَم ــِرَق ِثَيابَ ــا أَْن يُْح : ِإَم ِ ــ�ي ــُخ الِك ــًة، َونَاِف ــا طَِيَب ــُه ِريًح ــَد ِمْن ــا أَْن تَِج ــُه، َوِإَم ــاَع ِمْن أَْن تَْبَت

ــف:”  ي ــث الرش ــذا الحدي ــى ه ــاً ع ــاى، معلق ــه تع ــه الل ــووي، رحم ــام الن م ــال الإ ــًة()1(، ق ــا َخِبيَث ِريًح

ِ َواْلُمــُروَءِة َوَمــَكاِرِم اْلأَْخــَاِق َواْلــَوَرِع َواْلِعْلــِم َواْلأََدِب،  ْ َ َوأَْهــِل اْلَخــ�ي ن ِفيــِه َفِضيَلــُة ُمَجاَلَســِة الَصاِلِحــ�ي

ــُه، َونَْحــُو  ُ ُفْجــرُُه َوبَطَاَلُت ُ ــاَس أَْو يَْكــ�ش ــاُب الَن ــَدِع َوَمــْن يَْغَت ِ َوأَْهــِل اْلِب َ َوالَنْهــُي َعــْن ُمَجاَلَســِة أَْهــِل الــرش

ــْن  ٌ ِم ْ ــ�ي ــٍل َخ ــه: “ َورَُب َرٍْم َجِمي ، رحمــه الل ــ�ب ــد ال ــن عب ــِة “)2( ، وقــال اب ــَواِع اْلَمْذُموَم ْ َن ــَن اْلأ ــَك ِم َذِل

ــٍة”)3(  ــٍة ُمْؤِذيَ ُمَخاَلطَ

ــة  ــون مجالس ــا تك ــورة، فربم ــة المذك يف ــة الرش ــث النبوي ن الأحادي ــ�ي ــارض ب ــر أن ل تع ويظه  

هــم، والقادريــن عــى الصــ�ب عليهــم، وعــدم التأثــر بهــم؛ أفضــل  أهــل الســوء للقادريــن عــى تغي�ي

ــه،  ــرء تحمل ــتطيع الم ــوء أذى ل يس ــل الس ــة أه ي مجالس
ــس إن كان �ن ــا العك ــم، أم ــراد عنه ــن النف م

ــة والنميمــة، أو  ي الغيب
ــه ســبحانه، أو يقــع �ن ــر الل ي أمــور الســوء، فينشــغل عــن ذك

ــر فيهــم �ن أو يتأث

1. صحيح البخاري،كتاب الذبائح والصيد، باب المسك.
ف النووي: 16/ 178. ي الدين يح�ي بن رش ح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا مح�ي 2 المنهاج رش

ّ النمري: 6 /127.  ي عمر يوسف بن عبد ال�ب ي والأسانيد، أ�ب ي الموطأ من المعا�ن
3.التمهيد لما �ن

�ةأيها خر للمرء اانعزال عن الناس أم ااختاط بهم و�ي ر�ج م�اور �ة
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ي ذلــك مــن مفاســد، 
ي هــذه الحالــة النفــراد عنهــم أفضــل؛ لمــا �ن

يكتســب أخاقــاً مذمومــة، فيكــون �ن

ال، لمــا ينالــه  ن ن والعلمــاء الأخيــار، فــا شــك أنهــا أفضــل مــن العــ�ت أمــا بخصــوص مخالطــة الصالحــ�ي

المــرء جــراء ذلــك مــن خــ�ي وعلــم وأخــاق حميــدة، وترويــح عن النفــس، ومعرفــة للواقــع المحيــط به، 

ي تحتــاج إى جماعــات، وكذلــك مخالطــة النــاس بشــكل عــام، ونفعهــم  ي العبــادات الــ�ت
ونيــل للثــواب �ن

ال عنهــم وخــران منافــع المخالطــة بهــم. ن والســتفادة منهــم مــع تحمــل أذاهــم، أفضــل مــن العــ�ت

ــخاص،  ــاف الأش ــف باخت ــاط، تختل ال والخت ن ــ�ت ن الع ــ�ي ــة ب ــول: إن المفاضل ــة نق ي النهاي
و�ن  

ــوص  ــه، بخص ــه الل ــة، رحم ــن تيمي ــام اب س ــيخ الإ ــال ش ــد ق ــوال، وق ــن، والأح ــات، والأماك والأوق

ذلــك: “ اْلُمَخاَلطَــَة تـَـارًَة تَُكــوُن َواِجَبــًة أَْو ُمْســَتَحَبًة، َوالَشــْخُص اْلَواِحــُد َقــْد يَُكــوُن َمأُْمــوًرا ِباْلُمَخاَلطَــِة 

ــا  ــا، َوِإْن َكاَن ِفيَه ــوٌر ِبَه ــَي َمأُْم ــَوى، َفِه ِ َوالَتْق ــ�بِ ــَى اْل ــاُوٌن َع ــا تََع ــإْن َكاَن ِفيَه ــارًَة، ف ــَراِد تَ ــارًَة، َوِباِلنِْف تَ

ي  ِ
ــا ِبَنْفِســِه، �ن ــِرُد ِبَه ــاٍت يَْنَف ــْن أَْوَق ــِد ِم ــَد ِلْلَعْب ــا، َوَل بُ ــٌي َعْنَه ــَي َمْنِه ثْــِم َواْلُعــْدَواِن، َفِه ــَى اْلإِ ــاُوٌن َع تََع

ُدَعاِئــِه َوِذْكــِرِه، َوَصَاِتــِه َوتََفُكــِرِه، َوُمَحاَســَبِة نَْفِســِه، َوِإْصــَاِح َقْلِبــِه، َفاْخِتَيــاُر اْلُمَخاَلطَــِة ُمطَْلًقــا َخطَــأٌ، 

ي ذلــك، 
(  وكل شــخص طبيــب نفســه �ن

1

َواْخِتَيــاُر اِلنِْفــَراِد ُمطَْلًقــا َخطَــأٌ، َفَهــَذا يَْحَتــاُج إَى نَظَــٍر َخــاٍص”)*

ــى  ــ�ي ع ــود بالخ ــة تع ــا منفع ــكل منهم ــر، فل ــن الآخ ــا ع ــتغناء بأحدهم ــن الس ــه ل يمك ــواب أن والص

ــرد. ــع والف المجتم

. ن وصى الله عى محمد، وعى آله، وصحبه أجمع�ي

.425 /10 : ي * مجموع الفتاوى،لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرا�ن
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دور التلفاز
 ي حياة اأطفال

أ.يوسف عدوي
باحث وكاتب ومحار جامعي

ي  ء خلقــه ثــم هــدى، والصــاة والســام عــى النــ�ب ي الحمــد للــه الــذي أعطــى كّل ىش  

ــن  ــه، وم ــه وأصحاب ــى آل ــاح، وع ــ�ي والص ــة الخ ي ــم البرش ــه، معل ــد الل ــن عب ــد ب ــى، محم المصطف

الديــن، وبعــد؛ يــوم  إى  بســنته   ّ ن اســ�ت

امقدمة:  
تتجــه الأمــم هــذه الأيــام نحــو الســتثمار بالطفولــة، لأهميتهــا بمــا تمثلــه هــذه المرحلــة   

عــداد والتخطيــط للمســتقبل، فجعلــت أهــم أهدافهــا تنميــة العمليــات العقليــة المعرفيــة،  مــن الإ

تقــي المجتمعــات  ة ســنة. ف�ت ي عــرش بداعــي لــدى الأطفــال مــن ســن ســنة إى ثمــا�ن وقــدرات التفكــ�ي الإ

ــة.  ــية، والفكري ــة، والسياس ــة، والجتماعي ــا؛  القتصادي ــي جميعه ــن النواح م

عــام، خاصة  ي بنــاء شــخصياتهم وصقلها الإ
ي الأطفــال، و�ن

ي تؤثــر �ن إن مــن أكــ�ش العوامــل الــ�ت  

ــلوكياً،  ــاً، وس ــاً، واجتماعي ــئته تربوي ي تنش
ــة �ن ــل المهم ــادر الطف ــن مص ــدراً م ــّد مص ــذي يع ــاز ال التلف

ي ســاعات طويلــة يوميــاً أمــام التلفــاز 
ي ســن مبكــرة، حيــث يقــىن

وعاقــة الطفــل مــع التلفــاز تبــدأ �ن

ــدع  ن أن ل ن ــ�ي ، ومثقف ن ــ�ي ــار، وتربوي ــور، وكب ــاء أم ــا كأولي ــوب من ــذا مطل اف. له ــه، أو إرش دون توجي

ي 
هــا، فعلينــا مراقبتهــم وتوجيههــم �ن عــام الحديــث، مــن تلفــاز، وحاســوب وغ�ي الأطفــال فريســة الإ

التعامــل، مــع هــذه الأجهــزة، ومــا تقدمــه، بمــا يحفــظ شــخصياتهم وأخاقهــم، ونموهــم الفكــري، 

ــم .  ه فيه ــ�ي ــال، وتأث ــاة الأطف ي حي
ــاز ودوره �ن ــذا التلف ــاىي ه ي مق

ــأتناول �ن ــح. وس ــي الصحي والعلم

�ة و�ي ر�ج م�اور �ة
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أطفالنا أكبادنا:  
ي أعناقنــا، فمــن حقهــم علينــا أن نرعاهــم الرعايــة التامــة، بالحنــو والرحمــة، 

الأطفــال أمانــة �ن  

ي 
ء، و�ن ي ي كل ىش

ــليمة �ن ــة الس ــم الوجه ــلم، وأن نوجهه ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــداًء برس اقت

ــن،  ــد المعتدي ، وكي ن ــ�ي ــث العابث ــن عب ــا م ــلمها، وصونه ــا وس ــة أمنه ــدت الطفول ــام وج س ــل الإ ظ

. فالأطفــال ودائــع عنــد أهلهــم، فأوصانــا اللــه ســبحانه وتعــاى بهــم، وأن نقــوم  ن وعــدوان الجاهلــ�ي

بمصالحهــم الدينيــة والدنيويــة، بتعليمهــم، وتأديبهــم، ودرء المفاســد عنهــم، وأمرهــم بطاعــة الله، 

، فقــال  بيتهــم بمــا ينجيهــم ويأخدهــم إى حســن المصــ�ي ــا ب�ت ومازمــة التقــوى عــى الدوام،وأمرن

ســبحانه: }يَاأَيَُهــا اَلِذيــَن آَمُنــوا ُقــوا أَنُْفَســُكْم َوأَْهِليُكــْم نـَـاًرا َوُقوُدَهــا الَنــاُس َواْلِحَجــارَُة َعَلْيَهــا َمَاِئَكــٌة 

ــم:6( . ــُروَن{ )التحري ــا يُْؤَم ــوَن َم ــْم َويَْفَعُل ــا أََمرَُه ــَه َم ــوَن الَل ــَداٌد َل يَْعُص ــَاٌظ ِش ِغ

إعام الطفل نظرة إيجابية:   
ء، حــ�ت الّشــارع والبيــت وغرفــة النــوم، وحــ�ت الأحام،  ي عــام ملــك كّل ىش قيــل مــن ملــك الإ  

ــة  ــ�ي شــديد لاآل ــاك تأث ــب؟ هن ــذي تســببه أفــام الرّع ــق ال ــون مــن القل أليــس بعــض الأطفــال يعان

ــات  ــب الرغب ــكيل بحس ــل للتش ــم قاب ــل عال ــاس أّن الطف ــى أس ــل ع كات تعم ــرش ــذا، فال ــة له عامي الإ

، فبامتاكــه والســيطرة  التلفازيــة، والأهــداف المقصــودة، وأنــه رهــان كبــ�ي عــى المســتقبل والحــارن

ــد  ــو الغ ــل ه ــه، فالطف ــيطرة علي ــتقبل والس ــاك المس ــن امت ــه يمك ي ميول
ــم �ن ــه، والتحك ــى وعي ع

 ، ي الحــارن
ي نقدمهــا لهــذا الطفــل �ن ن الــ�ت بيــة والتلقــ�ي القــادم، ومــا يرســم هــذا الغــد هــو نوعيــة ال�ت

إى درجــة أن بعــض الشــعوب عندمــا تريــد أن تقــدم شــيئاً، أو برنامجــاً تلفازيــاً، تتســاءل مــاذا يمكــن 

ــاس  ــث الن ــكان حدي ــن الآن؟ ف ــال م ــة أجي ــرور خمس ــد م ي بع ــيأ�ت ــذي س ــل ال ي الجي
ه �ن ــ�ي ــون تأث أن يك

ي حيــاة الطفــل. لهــذا 
عــام �ن ن قــد ركــز عــى النواحــي الســلبية لاإ ن والمتخصصــ�ي بويــ�ي والكثــ�ي مــن ال�ت

ي يمكــن أن تقلــل مــن الســلبيات، وتعمــل عــى  يجابيــات، والســلبيات، والرؤيــة التوفيقيــة الــ�ت ز الإ ســن�ب

ــات وتقويتهــا. يجابي دعــم الإ
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إيجابيات التلفاز نحو اأطفال:   
ة ومتنوعة لدى الأطفال، ولعَل أهمها :  يحقق التلفاز جوانب إيجابية كث�ي

ــة الحــس الجمــاىي لــدى الأطفــال، فيعطــى الطفــل إحساســاً باللــون، والشــكل، والحركــة،    1 - تنمي

ي أن الحاجــة إى الجمــال تعتــ�ب مــن الحاجــات الأساســية للطفــل 
ي الجميــل. ول شــك �ن يقــاع الصــو�ت والإ

ي ينبغــي الحــرص عليهــا .  الــ�ت

ــال  ــات الأطف ــن حاج ــية م ــة أساس ــال حاج ــي، والخي ــىي والدرام ــه القص ــال بأنواع ــة الخي   2 - تنمي

ــا  ــات التفكــ�ي العلي ــل عملي ــة. وهــذا يفّع ط ألّ يكــون ســلبياً، ل يحمــل قيمــة، ول يغــرس فضيل بــرش

ــب. كي ــل، وال�ت ــتنتاج، والتحلي ــة، والس ــتدلل، والمقارن ــال، كالس ــدى الأطف ل

ن  ــاة الجتماعيــة، والعاقــات بــ�ي ــم نســيج الحي ي وتنميــة المشــاعر، وتعّل   3 - تعزيــز الشــعور الديــ�ن

النــاس.

ي سبيله.
ي من خال حث الطفل عى حب الوطن، والتضحية �ن   4 - تنمية الشعور الوط�ن

، وفهم العربية الفصحى. وة اللفظية للطفل، مّما يمنحه قدرة عى التعب�ي   5 - تنمية ال�ش

  6 - تقديم المعلومات المختلفة للطفل، مما يزيد من اطاعه، ويوسع من معارفه.

امــج  ي المــدارس، خاصــة ال�ب
الطفــل اليــوم يتعلــم مــن أفــام الكرتــون أكــ�ش ممــا يتعلمــه �ن  

ي تعرضهــا الفضائيــات، ومحطــات  ي خّصصــت لتقديــم المعلومــات بطريقــة ممتعــة وجّذابــة، والــ�ت الــ�ت

التلفــزة العربيــة مــن مثــل: محمــد الفاتــح، وصــاح الديــن، وفتــح الأندلــس، ومحمــد خاتــم الأنبيــاء. 

ــل  ــل، وبي ــاندي ب ــول، وس ــة ونح ــا، وزين ــان ولين ــل ) عدن ــة،  مث ــة الهادف ــوم المتحرك ــام الرس وأف

بويــة عنــد الأطفــال، فهي تقــدم أمثلــة واقعية  ي غــرس القيــم ال�ت
هــا( لهــا دور مهــم �ن وسبســتيان، وغ�ي

 ، ن تطبيقيــة للصــدق، والتســامح، والتعــاون، والوفــاء، وحــب العمــل وإتقانــه، ومســاعدة المحتاجــ�ي

ن والأجــداد. ــار والمعلمــ�ي ام الكب وتقديــم العــون للفقــراء، وحــب الوالديــن، واحــ�ت
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سلبيات التلفاز عى الطفل:   
أثبتــت الدراســات أن برامــج الأطفــال تظهــر مشــاهد عنــف أكــ�ش بـــ )50 - 60( مــرة مــن برامــج    

ي الســاعة. )1(
ي تتضمــن أكــ�ش مــن )80( مشــهَد عنــف �ن الكبــار، ول يخلــو الأمــر مــن أفــام الكرتــون الــ�ت

إن مخاطــر مشــاهد العنــف اللفظــي والجســدي، ومــا تســببه مــن تجريــد المشــاعر وإيجــاد   

ء بالمخــاوف، فينقــل الأطفــال والمراهقــون عــادة إثارتهــم وعنفهــم إى مدارســهم، فنجــد  منــاخ مــىي

صابــات فيمــا  ة الإ ي مدارســنا يشــكون مــن شــدة العنــف لــدى الطــاب، وكــ�ش
ن والمرشــدين �ن المعلمــ�ي

ي تنفيــذ، أو تقليــد 
بينهــم بســبب العتــداء عــى بعضهــم بعضــاً، وأحيانــاً يمكــن أن يرغــب الأطفــال �ن

هــا،  عــدام وغ�ي مــا شــاهدوه مــن جرائــم، أو أحــكام تنفــذ عــى شاشــة التلفــاز، خاصــة القتــل والإ

ــن  ــار ب ــدام ) نص ــة إع ــد عملي ــا بتقلي ــوريا قام ي س
ن �ن ــ�ي ــاة طفل ــ�، وف ــال ل الح ــبيل المث ــى س وع

ــف،  ــل للعن ــاهدة الطف ة مش ــ�ش ". )2( . وك ــواىي ــوري " الخ ــي الس ــل الدرام ي المسلس
ــاء �ن ــا ج ( كم ي ــر�ب ع

، والامبــالة تجــاه مــا يشــاهد مــن مناظــر عنــف،  ومناظــر القتــل، والدمــار تشــعره بالتبلــد النفعــاىي

ي أصبحــت ل تثــ�ي شــفقته وإنســانيته، والحتمــال الأخطــر مــن ذلــك أن الطفــل يصبــح مســتقباً  الــ�ت

ــا  ته ــرار المشــاهد وك�ش ــا، بســبب تك ــن يتعرضــون لعــدوان م ن الذي ــ�ي ــا الحقيقي ث بالضحاي غــ�ي مكــ�ت

، ومــا نشــاهده عــى معظــم محطــات التلفــزة مــن  ي ي وطننــا العــر�ب
خاصــة مــا يحــدث هــذه الأيــام، �ن

ي تــؤّدي إى  حبــاط الــ�ت ي كثــ�ي مــن البــاد العربيــة، وكذلــك تنميــة مشــاعر الإ
قتــل، وتعذيــب، وتدمــ�ي �ن

ــب. ي الرهي ــدوا�ن ــلوك الع الس

، نقــل أخــاق حيــاة  ي ي والفلســطي�ن كذلــك مــن ســلبيات التلفــاز ومخاطــره عــى الطفــل العــر�ب  

ــادم  ــؤدي إى التص ــة ت ــد غريب ــدة، وتقالي ــم جدي ــن قي ــا، م ــا إى مجتمعن ــرى وأنماطه ــات الأخ البيئ

http://bawaba.khayma.com . اته عى سلوك الأطفال 1. التلفاز وتأث�ي
.http://www.academia.edu . امج التلفزيونية عى تشكيل الوعي لدى الأطفال 2. ال�ب
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ي عقــول أطفالنــا، وصناعــة 
، أو تشــوه القيــم والمفاهيــم والمبــادئ �ن ن القديــم والحديــث، وتغــ�ي بــ�ي

ي تربيــة أبنائنــا عــى العلــم، وأهــل المعرفــة، ومــن هــذه القــدوات غــ�ي 
قــدوات غــ�ي مــا نطمــح إليــه �ن

ي تقدمهــا التلفــزة : نجــوم الفــن، والغنــاء، والرقــص، والرياضــة بأشــكالها المختلفة من  المحمــودة الــ�ت

ن الرجــل والمــرأة  ة أيضــاً، تصويــر العاقــة بــ�ي هــا. ومــن الســلبيات الخطــ�ي كــرة قــدم، ومصارعــة وغ�ي

امــج التلفازيــة خاصــة  ســامية والعربيــة الأصيلــة، وكثــ�ي مــن الأحيــان تثــ�ي ال�ب عــى خــاف قيمنــا الإ

ي وقــت مبكــر، بمــا تحويــه عى مشــاهد 
ي النفــس الغرائــز البهيميــة �ن

جمــة �ن المسلســات المعّربــة والم�ت

 وإيحــاءات جنســية، وترويــج إعانــات تعّلــم ثقافــة الجشــع، والســتهاك غــ�ي الصحيــح مــن الصغــر.

ي تعــرض عــى الأطفــال عالميــاً، وجــد أن 29.6 % منهــا يتنــاول  ي إحصــاء عــن الأفــام الــ�ت
و�ن  

ــف،  ــة، والعن ــج الجريم ــا يعال ة و 27.4 % منه ــارش ــ�ي مب ة، أو غ ــارش ــة مب ــية بطريق ــات جنس موضوع

.)
1

ي الع�ي المكشــوف )*  والمعــارك، والقتــال الضــاري، و15 % منهــا يدور حــول الحب بمعناه الشــهوا�ن

ــل،  ــل، الســهر إى وقــت متأخــر مــن اللي ــة، مث بوي ار ال�ت ــالأرن ــق ب ــا يتعل  ومــن الســلبيات الأخــرى م

ي أداء 
ــع �ن ، وتراج ــدراىي ــل ال ي التحصي

ــف �ن ــؤدي إى ضع ــا ي ــه، مّم ــل أهميت ــت وتجاه ــال الوق وإهم

ــاز  ــام التلف ــل أم ــوس الطوي ــن الجل ــج ع ي تنت ــ�ت ــة ال ار الصحي ــك الأرن ــية، وكذل ــات المدرس الواجب

ي النظــر والأعصــاب، وعاقــة ذلــك بالــ�ع والســلبية، والســمنة، أو 
ــ�ي �ن كالكســل، والخمــول، والتأث

البدانــة بســبب عــدم النــ�اف إى الرياضــة لعــدم وجود ثقافــة الرياضــة، أو وقت لذلك، واســتحواذ 

ي شــخصيات أطفالنــا، وصقلهــا بطريقــة مخالفــة ومغايــرة 
التلفــاز عــى كل الوقــت، وهــذا ممــا يؤثــر �ن

ــا الحنيــف.  ــا ودينن ــا النابعــة مــن عروبتن ــا، وقيمن ــا، وأخاقن ــا، وثقافتن لتاريخن

عام، مرجع سابق،ص4 * مخت� لدراسة بعنوان : الطفل والإ
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مظاهر التأثر السلبي للتلفاز ي اأطفال:   
ي ســلوكهم وت�فاتهــم الكثــ�ي مــن 

ن بطلبتنــا، ناحــظ �ن بويــ�ي مــن خــال احتكاكنــا وتعاملنــا ك�ت  

ر، والتلفــظ بألفــاظ بذيئــة، والقيــام بحــركات جســدية  الأمــور الغريبــة: كرفــع الصــوت مــن دون مــ�ب

، والنعــاس، والنــوم داخــل الغــرف الدراســية، واللجــوء إى العنــف  ن كــ�ي غريبــة، والتشــتت، وعــدم ال�ت

ح، واســتخدام أدوات حــادة أحيانــاً،  ب المــ�ب يــذاء، والــ�ن ي حســم الخافــات فيمــا بينهــم لدرجــة الإ
�ن

ويبــدو أن هــذا ناتــج عــن مشــاهدتهم لأفــام العنــف، والمصارعــة الأمريكيــة الحــرّة. وكذلــك صــدور 

ن  ــ�ي ــال إعامي ــن خ ــات م ــا الفضائي ي تبثه ــ�ت ــموم ال ــببها الس ــا، س ــن دينن ــّوهة ع ــة ومش ــكار مضّلل أف

. )
1

*( ن ق�ي اء غاة المســترش ي الغرابــة الحــّد الذي فاق افــ�ت
 يتوجهــون إى العامــة والجماهــ�ي بأفــكار بلغــت �ن

ــدو بســبب  ــة والخــوف مــن الفشــل، وهــذا يب ــاط،  والنهزامي حب وناحــظ عــى الأطفــال الإ  

مشــاهدة بعــض أفــام الكرتــون، مثــل " الذئــب وردرنــر" أو مــا كنــا نســميه صغــاراً " بيــب بيــب" كذلك 

العتمــاد شــبه الــكىي عــى الآخريــن، لدرجــة مــا يــ�ح بــه بعــض أوليــاء الأمــور أن الأطفــال خاصــة 

ن لهــم  ي ســن متأخــرة مــن الطفولــة، يطلبــون مــن أمهاتهــم، أو أخواتهــم أن يحــ�ن
الذكــور حــ�ت �ن

ــة المــاء، وهــم أقــرب إى المــاء منهــن، أو العمــل عــى تغطيتهــم عندمــا يخلــدون إى الفــراش  ب رش

ــف  ــة، والخط ، والرق ــ�ي ــهر الكث ــن، والس ــى الآخري ــياء ع ــاء الأش ــاً إلق ــر أيض ــن المظاه ــوم. وم للن

ي ذكاء الأطفــال، كذلــك الخــوف والقلــق، والضطرابــات 
، وتراجــع �ن ي أحيانــاً،  والخمــول الذهــ�ن

ــال،  ن والخي ــياط�ي ــن والش ــام الج ــاء، وأف ــزو الفض ــب، وغ ــام الرع ــبب أف ــة، بس ــية والعصبي النفس

، والكــذب والخــداع والمراوغــة  ن ّ وضعــف عاقــات الأطفــال بأرهــم. والتأخــر الــدراىي الواضــح والبــ�ي

ــارة،  ــة، ومه ــا خف ــى أنه ــور ع ــذه الأم ــور ه ي تص ــ�ت ــام ال ــض الأف ــن بع ــم م ــم، وتأثره ــن تعلمه م

ي حياتهــم، وعــدم 
بويــة الســامية �ن ع الحيــاء نزعــاً مــن قلــوب أطفالنــا، والآداب ال�ت ن وفهلــوة، ومعهــا يــ�ن

ي شبهات الفضائيات، ص1577، مجلة الأزهر، ج8، السنة 88، حزيران )2015م( .
* نظرات �ن
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كاديميــة، ويتجهــون نحــو القيــام ببعــض الحــركات  قبــال عــى قــراءة الكتــب الثقافيــة والأ ي الإ
رغبتهــم �ن

ي مراقبــة الأطفــال، ووقايتهــم مــن 
ي �ن

الجنســية والشــذوذية؛ بســبب عــدم قيــام الوالديــن بجهــد إضــا�ن

النظــر إى جهــاز التلفــاز، حيــث إن بعــض القنــوات تعــرض أفامــاً غــ�ي محتشــمة، ومخلــة بــالآداب)1(. 

ي الدســم، بإعطائنــا وتزويدنــا بمعلومــات جيــدة مــن 
وهنــاك قنــوات تلفازيــة فضائيــة تضــع الســم �ن

ى وعالمية  خــال مسلســات، أو أفــام، أو صــور متحركــة هابطــة ل أخاقيــة. وناحــظ أن محطــات كــ�ب

ة  عاميــة ليتأثــر فيهــا المتلقــي بعــد فــ�ت تقلــب الحقائــق بطــرق خفيــة، وعــن طريــق تكــرار الرســائل الإ

ي 
ى القــادر عــى قلــب الحقائــق تمامــاً �ن عــام بمحطاتــه الكــ�ب مــن الزمــن )2(، ومــن غــ�ي المعقــول أن الإ

حياتنــا السياســية، والجتماعيــة، والفكريــة العالميــة ليــس بقــادر عــى غســل أدمغــة أطفالنــا الصغــار 

ة، وتشــكيلها وفــق مصالحــه وسياســاته . قليــىي الخــ�ب

ــال  ــاز ي اأطف ــلبي للتلف ــر الس ــن التأث ــد م ــبيل إى الح الس  
اإيجابيــات:  وتدعيــم 

ن حــاد تمكــن الســتفادة النافعــة منــه، ويمكــن أن يســاء اســتخدامه فيكــون  التلفــاز مثــل ســك�ي  

ي بالنفــع  اً. فــإذا أدار التلفــاز جماعــات مؤمنــة، وإصاحيــة، ومنتميــة، ومهنيــة، ومتعلمــة، ســيأ�ت مــ�ن

ــدة أن  ــى قاع ــد، ع ــو المفي ــة والله ــاق، والمتع دراك، والأخ ــة، والإ ي المعرف
ــال �ن ــى الأطف ــ�ي ع الكب

رشــادات الآتيــة  ي تشــكيل الوعــي لــدى الصغــار والكبــار. ويمكــن اتبــاع النصائــح والإ
التلفــاز يؤثــر جــداً �ن

ــال والوطــن :  ــاء الأجي ي بن
ــدة المرجــوة؛ ليســاهم �ن لجعــل التلفــاز يعــم بالفائ

ات  ، وتكــون غنيــة بالخــ�ب ن امــج تعليميــة توفــر التعليــم المقصــود للمتعلمــ�ي - رفــد التلفــاز ب�ب  

ــم  ــة التعل ــر فرص ــا  يوف ــة؛ مم ــم الذهني ــال، وعملياته ــكار الأطف ي أف ــ�ن ــة؛ لتغ ــارف المتنوع والمع

أ لجميــع الأطفــال )3( . الجمعــي المتــكا�ن
1.تربية الطفل من القرآن والسنة، د. أحمد جمعة، ص131 .

عام، )1994م(، محمد الحفيف، ص30 . 2. كيف تؤثر وسائل الإ
بداعي عند أطفال ما قبل المدرسة، سعيد عياد، ص45 - 46 . ي تنمية قدرات التفك�ي الإ

3. دور التلفزيون �ن
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ــه  ــاهدون برامج ــم يش ــدم تركه ــال، وع ــوم الأطف ــة ن ي غرف
ــاز �ن ــاز التلف ــع جه ــدم وض - ع  

المدرســية. الواجبــات  أداء  خــال  أو  الغذائيــة،  الوجبــات  تنــاول  خــال 

امــج المفيــدة، ومحاورتهــم فيمــا  ي مشــاهدة ال�ب
- عــى الكبــار أن يكونــوا قــدوة لأطفالهــم، �ن  

ســامي. ــه الإ ــة وتراث ــة والعربي ــه المحلي ــط الطفــل ببيئت ي ترب ــ�ت امــج ال ن عــى ال�ب ــ�ي ك يشــاهدونه، وال�ت

فيه. امج والأفام التعليمية والوثائقية، وبرامج التسلية وال�ت ي مشاهدة ال�ب
- الموازنة �ن  

ي أثنــاء انشــغالهن 
لهــاء أطفالهــّن �ن - الحــذر مــن اعتمــاد الأمهــات عــى التلفــاز كبديــل لهــّن؛ لإ  

ليــة. ن ي أعمالهــن الم�ن
�ن

ي تقــدم عــ�ب التلفــاز، بحيــث  امــج المحليــة الــ�ت - أن يقــوم مستشــارون وتربويــون بإعــداد ال�ب  

تتناســب مــع المراحــل العمريــة المختلفــة، وثقافتنــا، وديننــا، وبيئتنــا، وحاجاتنــا)1(.

ــح  ــاهدونه، وتصحي ــا يش ــول م ــم ح ي أذهانه
ــدور �ن ي ت ــ�ت ــال ال ــئلة الأطف ــن أس ــة ع جاب - الإ  

ن الواقــع والخيــال، وإرشــاده  معتقداتهــم الخاطئــة، وتعويــد الطفــل عــى التفريــق فيمــا يشــاهده بــ�ي

ي التلفــاز.
ء يشــاهده �ن ي بــأن ل يقلــد كل ىش

ــباحة  ــدم، وس ــرة ق ــري، وك ــن ج ــة م ــرى، كالرياض ــة أخ ــب مهم ــا بجوان ــغال أطفالن - إش  

ــة  ــى ممارس ــجيعهم ع ــة، وتش ــاب الذهني ــة، والألع ــة اليدوي كيبي ــاب ال�ت ــتخدام الألع ــا، واس ه وغ�ي

كة. المشــ�ت الألعــاب 

- منــح أطفالنــا أوقاتــاً كافيــة لــرد القصــص لهــم مــن تاريخنــا المجيــد، وبعــض القصــص   

ي تخطيــط أوقاتهــم. 
بويــة، وأن نخــرج معهــم للفســحة، ونســاهم معهــم �ن المعــارة ذات القيــم ال�ت

ي برامــج الأطفــال بجانــب وجــود أحــام فرديــة، وأهــداف 
- إظهــار روح التعــاون، والأحــام الجماعيــة �ن

جماعيــة، مثــل أهــداف تتعلــق بالوطــن، والأرة، والحــّي، والمدينــة، أو القريــة، أو المخيــم وهكذا)2(

 http://www.islamicfinder.org/articles . عام والطفل 1. وسائل الإ
وت اللحام، بحث غ�ي منشور، جامعة بيت لحم، ص48 . ي نموذج لعكس بعض مظاهر العولمة، )2015م(، ب�ي 2. أفام ديز�ن
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خامة:   
ــم  ــة، فه ــيطرة والقوي ــدول المس ــابات ال ــن حس ــتبعادها م ــم اس ــة ل يت ــال فئ ــة الأطف   فئ

ــان  ي أذه
ــم �ن ــزرع أفكاره ــم، ب ــم، وأهدافه ــع مصالحه ــق م ــال تتواف ــاء أجي ــراً إنش ــون مبك يحاول

ي برامــج 
ة وملتويــة، وعندمــا نمعــن النظــر �ن الأطفــال مــن خــال برامــج الأطفــال عــ�ب طــرق غــ�ي مبــارش

ي تعكــس العولمــة وثقافتهــا عــى  الأطفــال، ونقــوم بتحليلهــا ســيتم اكتشــاف العديــد مــن الخفايــا الــ�ت

أطفالنــا، وأوليــاء الأمــور ل ينتبهــون لذلــك، ويعتقــد الطفــل أن مــا يقــدم عــى التلفــاز هــو ســلوك 

ــا. ه ــركات وغ�ي ــاظ، وح ــف، وألف ــن عن ــاهده م ــا يش ــه كم ــي، فيمارس ــادي يوم ع

ي  كــة والــت ديــز�ن اً مــن برامــج الأطفــال الغربيــة، خاصــة المقدمــة لاأطفــال مــن رش إّن كثــ�ي  

ي العالــم، تعمــل عــى إلغــاء القوميــات، والهويــات 
فيهيــة �ن عاميــة وال�ت كات الإ الأمريكيــة أكــ�ب الــرش

ي باطنهــا رســائل مبطنــة خفيــة، تخــدم الغــرب والســتعمار، عــن طريــق عرضهــا 
المحليــة، وتحمــل �ن

هــا بوســيلة مناســبة، ومتابعــة  عــام تقــوم عــى فكــرة، أو رســالة يــراد نرش ( فنظريــة الإ
1

بطــرق ملتويــة)*

ــع  ــاً م ــتجيب متفق ــلوك المس ــن س ــر م ــا يظه ــدى م ــاس م ــالة، وقي ــتقِبل للرس ــتجابة المس ــدى اس م

، والمعالجــة حســب رد  الرســالة، وهــو مــا يعــ�ب عنــه بــرد الفعــل، والمراجعــة، والتدقيــق، والتغيــ�ي

ــال  ــن خ ــتمرار م ــة باس ــداء الأم ــه أع ــا يفعل ــذا م ــالة، وه ــون الرس ــع مضم ــق م ــم يتف ــل إذا ل الفع

يــن بطرقهــم،  أســاليب ووســائل متعــددة، وخاصــة التلفــاز؛ لتدمــ�ي أطفالنــا وشــبابنا، وجعلنــا متح�ن

ولتحقيــق مصالحهــم . فعلينــا أن نعــي مــا يــدور حولنــا مــن مخططــات وندركــه ، وكفانــا مــا يحصــل 

يــة والعالــم، ول نــدع الآخرين يرســمون  ســامي القويــم، ونــور البرش لنــا نتيجــة بعدنــا عــن منهجنــا الإ

ــداً وفــق خططهــم ومصالحهــم.  ــاً جدي ــا دين ــا، ويضعــون لن ــا حياتن ويخططــون لن

ية جمعاء. وأسال الله سبحانه أن يوفقنا لما فيه خ�ي أطفالنا وأطفال البرش

ي نموذج لعكس بعض مظاهر العولمة، مرجع سابق، ص14. * أفام ديز�ن

�ةدور التلفاز ي حياة اأطفال و�ي ر�ج م�اور �ة



سراء ل�ة ال�إ م�ج

84

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

شدوا الرحال إى اأقى

محمد ذياب أبو صالح
   الهيئة  اإسامية العليا /بيت امقدس

يناشدكـــم الأقــى  إى  الرحــال  شــدوا 

لــــه فــإن  الأقــى  إى  الرحــال  شــدوا 

ومــعتـــقدي وأنفــاىي  ي  عيــو�ن ي 
و�ن

يؤنسنــــي البــدر  ضيــاء  ي  عيــو�ن ي 
و�ن

حـــكمـــت قــد  ســام  بالإ الحــق  أمــة  يــا 

لـــــــة ن م�ن العــرش  إلــه  حباهــا  وقــد 

يجمــــعكم ه  عــَل  الحــق  أمــة  يــا 

قاطبــــــة والأفــاك  الخلــق   وذاريء 

مزريـــــة القــدس  فحــال  تعلمــون  هــل 

ينظرهــــــا الكــون  وهــذا  هودوهــا  قــد 

والديــن                     ســــام  والإ العــرب  أمــة  يــا 

ي اييــ�ن رش ي 
�ن ودفقــاً  ي  بقلــ�ب نبضــاً 

يشجينـــي العمــر  طــوال  ي  ضمــ�ي ي 
و�ن

يهدينـــي عــاد  نــوراً  ن  العــ�ي فتبــ� 

والليـــــن والإحســان  والطهــر  بالعــدل 

ن حــــــ�ي مــن  الخلــق  ن  وبــ�ي الأنــام  ن  بــ�ي

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

ن طــ�ي ومـــــن  مــاء  مــن  الخلــق  وبــارئ 

صهيـــون أبنــاء  مــن  الخســف  ســامها  قــد 

بتلويــن فيهــا  مــا  كل  وا  وغــ�ي
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مدنســة بأقـــــدام  ثراهــا  داســوا 

وجــل ول  خــــــوف  بــا  عليــه  داســوا 

أشــعته  أضفــى  قــد  الكـــــون  عــى  نــور 

يغمرهــا ه  ونــور  نــور  الـــــقدس 

وجــــــل بــا  الأقــى  إى  ن  رهــ�ي ي  إ�ن

ســيمنعنا طــوق  ول  جــدار  فــا 

أمتنــا  فخــر  يــا  قبلتنــا  لبيــك 

حرائقـــــها شــبت  قــد  القلــب  ي 
�ن النــار 

تمنعــــنا  الجــدران  ول  يجــدي  البعــد  ل 

كبــــــدي فــوا  الأقــى  إى  أحــُن  ي  إ�ن

عواقبــــــه طابــت  قــد  بالصــ�ب  النــ� 

ي يشــقي�ن القــدس  فحــال  أفســدوها  قـــد 

ديـــــن ول  عــــهد  إى  ام  احــ�ت ول 

ي يهديــ�ن الظلمــــاء  ي 
�ن ه  مــن  نــور 

ن تزيــ�ي طيــب  حباهــا  سبــــع  فــوق  مــن 

ي يثنيــ�ن الكــون  بهــذا  عنــه  شــــيء  ل 

يدعونـــي الحــق  فصــوت  الوصــول  مــن 

والديــن بالـــــعزم  بهمتنــا  عدنــا  

ي فتكويــ�ن الأقصــــى  عــى  الضلــوع  ن  بــ�ي

ي تنســي�ن الأيــام  ول  بــاٍق  الظلــم   ل 

تشقينـــــي الأهــوال  ول  يفــ�ن  الحــق  ل 

صهيــون إجـــرام  عــى  جميــاً  اً  صــ�ب
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عْرُ الِكاَمة
أ. زهدي حنتوي 

موظف إداري
مكتب نائب امفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

ســاٌم  بإيمــاٍء  قلــٍق  عــى 

نــاٍي صــوَت  بعيــٍد  مــن  يحــاوُر 

لثــاٍم ذو   َ ي
القــوا�ن إَن  أل 

تــوارْت حَكمــاً  لســانها  يقــوُل 

ي
ســيمىن زمــٍن   إى  زمــٍن  ومــْن 

بــداٍء »كورونــا«  العــِ�  ذا  غــزا 

ويلتقيــِه يــراُه  مــن  يحــاُر 

أمــٍر كّل  الِكَماَمــِة  عــْ�ِ  ي 
و�ن

وغْيــٌم عتمتــِه  فــوَق  ضبــاٌب 

المرايــا أقنعــِة  خلــِف  مــن  تــرى 

بعيــٍد مــن  يهمــُس  الصمــِت  وصــوت 

يجــوُب شــعراً  خاطــري  تجّشــَم 

غريــُب لحــٌن  رجعــُه  يــرّدُد 

الأريــُب مامحهــا  مــْن   َ ّ تحــ�ي

الــدروُب لســالكها  فعلــْت  بمــا 

المشــيُب بماضيــِه  ويَْذُكــرُه 

مريــُب داٌء  كمثلــِه  وليــَس 

اللهيــُب اوتــِه  رن مــن  ويوَقــُد 

عجيــُب أمــٌر  خلفــُه  تكَمــَم 

الغــروُب بهــا  يســتظُل  وشــمٌس 

المغيــُب يحظــرُه  الشــمِس  شــعاَع 

يصيــُب مــن  يحــّدُث  لغــٍة  بــا 
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ينــادي مئذنــٍة  صــوَت  وتســمُع 

تهــوي الأرَض  كأَن  حــذٍر  عــى 

ي وذا�ت ي  بيــ�ن مســافًة  وقفــُت 

ومنــٍع إغــاٍق  حــاَل  يصــِوُر 

نفــ�ي فَوقْيــُت  ي  ِكماَمــ�ت لبســُت 

فجــٍر بعــَد  ي  ســيأ�ت غــداً  وقلــُت 

بُعــٍد بعــَد  الأحبــُة  ويجتمــُع 

بشــوٍق بعضــاً  بعضنــا  يصافــُح 

طمــراً وِس(  )الفــ�ي لّجــَة   ونطمــُر 

وجــوُب لكــم  البيــوَت  إَن  أل 

دبيــُب فيهــا  ي  لخطــو�ت وليــَس 

يجــوُب طيفــاً  ي  وقفــ�ت وكانــْت 

الخطــوُب بفعلتهــا  آلــْت  ومــا 

طبيــُب حّقــاً  بأنهــا  رأيــُت 

طيــوُب ورٌد  الــر�ب  ي 
�ن ويُزهــُر 

القريــُب لقائهــُم  عــن  تجــا�ن 

يــذوُب  عّنــا  تباعــٍد  وكُل 

رحيــُب أُفــٌق  مكانهــا  يحــَل 

عرعْرِ الِكاَمة م�ف واح�ة ال�ش
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نور الله    
ي  ِ

ــاُح �ن ــاٌح اْلِمْصَب ــا ِمْصَب ــَكاٍة ِفيَه ــوِرِه َكِمْش ــُل نُ َرِْض َمَث ــَماَواِت َواْلأ ــوُر الَس ــُه نُ ــال تعــاى: }الَل ق  

ِقَيــٍة َوَل َغْرِبَيــٍة يَــَكاُد زَيُْتَهــا  ْ َ زَُجاَجــٍة الزَُجاَجــُة َكأَنََهــا َكْوَكــٌب ُدِرٌي يُوَقــُد ِمــْن َشــَجرٍَة ُمَباَرَكــٍة زَيُْتونَــٍة َل رش

ُب الَلــُه اْلأَْمَثــاَل ِللَنــاِس  ِ ْ ُء َوَلــْو َلــْم تَْمَسْســُه نـَـاٌر نـُـوٌر َعــَى نـُـوٍر يَْهــِدي الَلــُه ِلُنــوِرِه َمــْن يََشــاُء َويـَـ�ن ي ِ يـُـىن

ٍء َعِليٌم{)النــور: 35( ْ ي َ َوالَلــُه ِبــُكِل ىش

تفســ�ي  ي 
�ن قــال  أنــه  عنهمــا،  اللــه  ي 

رصن عبــاس،  ابــن  عــن  البغــوي  تفســ�ي  ي 
�ن جــاء   

بنــوره  فهــم  والأرض،  الســموات  أهــل  هــادي  َواْلأَرِْض{:  الَســَماَواِت  نُــوُر  تعاى:}الَلــُه  قولــه 

ي الســموات 
إى الحــق يهتــدون وبهــداه مــن الضالــة ينجــون. وقــال مجاهــد: مدبــر الأمــور �ن

ي بــن كعــب والحســن وأبــو العاليــة: مزيــن الســموات والأرض، زيــن الســماء  والأرض. وقــال أ�ب

بالنبــات  ويقــال:   . ن والمؤمنــ�ي والعلمــاء  بالأنبيــاء  الأرض  وزيــن  والنجــوم،  والقمــر  بالشــمس 

الرحمــة.  منــه  أي  رحمــة،  فــان  يقــال:  كمــا  منــه،  كلهــا  الأنــوار  معنــاه  وقيــل:   والأشــجار. 

ــذي  ــور ال ي قلــب المؤمــن، وهــو الن
ــه تعــاى �ن ــور الل ــل ن ــوره{ أي مث ــل ن ــه تعــاى: }مث وقول  

ي قلــب المؤمــن. 
يهتــدي بــه، كمــا قــال فهــو عــى نــور مــن ربــه، وكان ابــن مســعود يقــرأ: مثــل نــوره �ن

وقــال ســعيد بــن جبــ�ي عــن ابــن عبــاس: مثــل نــوره الــذي أعطــى المؤمــن. أي: مثــل نــور قلــب المؤمن، 

مرب اأمثال

أ.هالة عقل
رئيس قسم امطبوعات
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قــال الحســن وزيــد بــن أســلم: أراد بالنــور القــرآن. وقــال ســعيد بــن جبــ�ي والضحــاك، هــو محمــد 

ــه وســلم. ــه علي صــى الل

وقيل: أراد بالنور الطاعة، سمى طاعة الله نوراً، وأضاف هذه الأنوار إى نفسه تفضياً.   

}كمشــكاة{، قــال مجاهــد: هــي القنديــل فيهــا مصبــاح، أي: راج وأصلــه مــن الضــوء، ومنــه الصبــح، 

ي القنديــل، قــال الزجــاج: إنمــا ذكــر الزجاجة  ي زَُجاَجــٍة{، يعــ�ن ِ
ي مشــكاة، }اْلِمْصَبــاُح �ن

ومعنــاه: كمصبــاح �ن

ــٍة{، أي مــن زيــت  ــٍة زَيُْتونَ ــَجرٍَة ُمَباَرَك ــْن َش ــه }ِم ء، وقول ي ن مــن كل ىش ــار فيهــا أبــ�ي لأن النــور وضــوء الن

ُء{، وأراد بالشــجرة المباركــة  ي ِ شــجرة مباركــة، فحــذف المضــاف بدليــل قولــه تعــاى: } يَــَكاُد زَيُْتَهــا يُــىن

ــى  ــوأ وأصف ــو أض ــه، وه ــرج ب ــت ي ة، لأن الزي ــ�ي ــع كث ــا مناف ــة، وفيه ك ة ال�ب ــ�ي ــي كث ــة، وه الزيتون

الأدهــان، وهــو إدام وفاكهــة.

قيــة وحدهــا، حــ�ت ل تصيبهــا الشــمس  ِقَيــٍة َوَل َغْرِبَيــٍة{، أي: ليســت رش ْ َ وقولــه تعــاى: } َل رش  

إذا غربــت، ول غربيــة وحدهــا، فــا تصيبهــا الشــمس بالغــداة إذا طلعــت، بــل هــي ضاحيــة الشــمس 

قيــة وغربيــة، تأخــذ حظهــا مــن  طــول النهــار، تصيبهــا الشــمس عنــد طلوعهــا وعنــد غروبهــا، فتكــون رش

د. وقيــل:  هــا الــ�ب ي غــرب ي�ن
هــا الحــر، ول �ن ق ي�ن ي رش

الأمريــن، وقيــل: معنــاه أنهــا معتدلــة، ليســت �ن

 . ي ي ول غــر�ب
�ت معنــاه هــي شــامية؛ لأن الشــام ل رش

ُء{، مــن صفائــه، }َوَلــْو َلــْم تَْمَسْســُه نـَـاٌر{، أي: قبــل أن تصيبــه النــار، }نـُـوٌر  ي ِ }يـَـَكاُد زَيُْتَهــا{ دهنهــا، } يـُـىن

ي نــور المصبــاح عــى نــور الزجاجة.  َعــَى نـُـوٍر{، يعــ�ن

ــور  ــل لن ي معــ�ن هــذا التمثيــل، فقــال بعضهــم: وقــع هــذا التمثي
واختلــف أهــل العلــم �ن  

ي عــن قولــه تعــاى: }مثــل  �ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال ابــن عبــاس لكعــب الأحبــار: أخــ�ب

بــه اللــه لنبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، فالمشــكاة صــدره  نــوره كمشــكاة{، قــال كعــب: هــذا مثــل رن

والزجاجــة قلبــه، والمصبــاح فيــه النبــوة، توقــد مــن شــجرة مباركة، هي شــجرة النبــوة، يكاد نــور محمد 

ء ولــو لــم تمسســه نــار. ي
، كمــا يــكاد ذلــك الزيــت يــىن ي ن للنــاس، ولــو لــم يتكلــم أنــه نــ�ب  وأمــره يتبــ�ي

ا�ت �ي د�ج اأ مرب اأمثال
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ــتضاء  ــا يس ــرآن، فكم ــو الق ــاح ه ــرآن، فالمصب ــل للق ــذا مث ــد: ه ــن زي ــن واب ــال الحس وق  

بالمصبــاح يهتــدى بالقــرآن، والزجاجــة قلــب المؤمــن، والمشــكاة فمــه، ولســانه، والشــجرة المباركــة 

ي اللــه عنهمــا: 
شــجرة الوحــي، وقولــه تعــاى: }يهــدي اللــه لنــوره مــن يشــاء{، قــال ابــن عبــاس، رصن

ن الله الأشــياء  ب اللــه الأمثــال للنــاس، يبــ�ي ة، وقيــل: القــرآن، ويــ�ن ســام، وهــو نــور البصــ�ي لديــن الإ

ــم.)1(  ء علي ي ــكل ىش ــه ب دراك، والل ــبيل الإ ــهياً لس ــام، وتس ــاً لاأفه ــاس تقريب للن

مثل التواد والراحم والتعاطف   
 َ ن ، َقــاَل: َقــاَل رَُســوُل اللــِه، َصــَى اللــُه َعَلْيــِه َوَســَلَم: )َمَثــُل اْلُمْؤِمِنــ�ي ٍ َعــِن الُنْعَمــاِن بْــِن بَِشــ�ي  

ي تََواِدِهــْم، َوتََراُحِمِهــْم، َوتََعاطُِفِهــْم َمَثــُل اْلَجَســِد، ِإَذا اْشــَتَ� ِمْنــُه ُعْضــٌو تََداَعــى َلــُه َســاِئُر اْلَجَســِد  ِ
�ن

ــى()2( ــَهِر َواْلُحَم ِبالَس

هــا، مــن  ه، أحــب أن يكــون لأخيــه نظ�ي فــإذا أحــب المؤمــن لنفســه فضيلــة مــن ديــن أو غــ�ي  

ي لأمــر بالآيــة مــن القــرآن، فأفهمهــا، فــأود أن النــاس كلهــم  غــ�ي أن تــزول عنــه، كمــا قــال ابــن عبــاس: إ�ن

فهمــوا منهــا مــا أفهــم. وقــال الشــافعي: وددت أن النــاس كلهــم تعلمــوا هــذا العلــم، ولــم ينســب 

ي أو دنيــوي: فهــو مذمــوم، قــال اللــه تعــاى:  ء. فأمــا حــب التفــرد عــن النــاس بفعــل ديــ�ن ي ّ منــه ىش إىي

ي الأَرِْض َول َفَســاًدا{ )القصــص: 83(، وقــد قــال عــىي  ِ
}ِتْلــَك الــَداُر الآِخــرَُة نَْجَعُلَهــا ِلَلِذيــَن ل يُِريــُدوَن ُعُلــًوا �ن

اً مــن ثوبــه،  فــإن حصــل  ه، ول ثوبــه خــ�ي اً مــن نعــل غــ�ي ه: هــو أن ل يحــب أن يكــون نعلــه خــ�ي وغــ�ي

ه، فأخــ�ب بهــا عــى وجــه الشــكر، ل عــى وجــه الفخــر كان  لأحــد فضيلــة خصصــه اللــه بهــا عــن غــ�ي

ن ينعمــون  اً، فــإذا مــا كان كل المســلم�ي حســناً، فالمســلم يحــب أخــاه المســلم، ول يتمــ�ن لــه إل خــ�ي

ة وحســد، كان المجتمــع كلــه ســليماً  ، بعيديــن عــن أمــراض النفــس، مــن غيبــة ونميمــة وغــ�ي بالخــ�ي

، وينبــت نباتــاً حســناً، وينعــم بالســلم والســام. معــا�ن

1. بت�ف عن تفس�ي البغوي: 3/ 415
ن وتعاطفهم وتعاضدهم 2. صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، باب تراحم المؤمن�ي
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مثل الهدى والعلم  
ــَن  ــِه ِم ــُه ِب ي الَل ــ�نِ ــا بََعَث ــُل َم ــاَل: »َمَث ــِه َوَســَلَم، َق ِ، َصــَى اللــُه َعَلْي ي ــ�بِ ــِن الَن ي ُمــوَى، َع ــْن أَ�بِ َع  

 َ ِ أََصــاَب أَرًْضــا، َفــَكاَن ِمْنَهــا نَِقَيــٌة، َقِبَلــِت الَمــاَء، َفأَنَْبَتــِت الــَكَاأ الُهــَدى َوالِعْلــِم، َكَمَثــِل الَغْيــِث الَكِثــ�ي

ــَقْوا  ــوا َوَس بُ ِ َ ــاَس، َفرش ــا الَن ــُه ِبَه ــَع الَل ــاَء، َفَنَف ــَكِت الَم ــاِدُب، أَْمَس ــا أََج ــْت ِمْنَه ، َوَكانَ َ ــ�ي ــَب الَكِث َوالُعْش

ً، َفَذِلــَك َمَثــُل َمــْن  َوَزرَُعــوا، َوأََصابـَـْت ِمْنَهــا طَاِئَفــًة أُْخــَرى، ِإنََمــا ِهــَي ِقيَعــاٌن لَ تُْمِســُك َمــاًء َولَ تُْنِبــُت َكَاأ

ي الَلــُه ِبــِه َفَعِلــَم َوَعَلــَم، َوَمَثــُل َمــْن َلــْم يَرَْفــْع ِبَذِلــَك َرأًْســا، َوَلــْم  ي ِديــِن الَلــِه، َونََفَعــُه َمــا بََعَثــ�نِ ِ
َفُقــَه �ن

ــِه« )1( ــْلُت ِب ــِذي أُرِْس ــِه اَل ــَدى الَل ــْل ُه يَْقَب

ي الديــن، والعلــم، والتعليــم. وفيــه: أنــه ل يقبــل مــا أنــزل 
ب الأمثــال �ن قــال المهلــب: فيــه رن  

ــدى  ــَل العلــم والُه اك والشــك. فالــذي َقِب رش ــاً مــن الإ ــه نقي ــن إل مــن كان قلب ــه مــن الهــدى والدي الل

يئــة من الشــك  كالأرض المتعطشــة إى المــاء، فهــي تنتفــع بــه فتحيــا فتنبــت. فكذلــك هــذه القلــوب ال�ب

ك، المتعطشــة إى معالــم الهــدى والديــن، إذا َوَعــت العلــم َحَيــْت بــه، فعملــت وأنبتــت بمــا  والــرش

ن إى مثــل مــا كانــت القلــوب الواعيــة تحتــاج إليــه. ومــن النــاس مــن  تحيــا بــه أرمــاق النــاس المحتاجــ�ي

ي متعطــش،  قلوبهــم متهيئــة لقبــول العلــم، لكنهــا ليــس لهــا رســوخ، فهــي تقبــل وتمســك، حــ�ت يــأ�ت

ي  وى منهــا، ويـَـِرُد عــى منهــل يحيــا بــه، وتســقى بــه أرض نقَيــة فتنبــت وتثمــر، ومنهــا قيعــان - يعــ�ن فــ�ي

قلوبــاً تســمع الــكام، فــا تحفظــه، ول تفهمــه، فهــي ل تنتفــع بــه، ول تنبــت شــيًئا؛ كالِســباخ المالحــة 

. وقولــه: )أجــادب( - جمــع جــدب عــى غــ�ي لفظــه، وكان القيــاس  ي ل تمســك المــاء، ول تنبــت كاأ الــ�ت

ــوا: محاســن جمــع حســن، وكان  ، قال ــ�ي ــو قيــل، وقــد جــاء مثــل هــذا كث أن يكــون جمــع أجــدب - ل

القيــاس أن يكــون جمــع محســن - لــو قيــل.)2(

1 صحيح البخاري، كتب العلم، باب فضل من علم وعلم
ح صحيح البخاري، ابن بطال،1/ 163. 2. بت�ف يس�ي عن رش
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َقــاَل الَنــَوِوّي: معــ�ن َهــَذا الَتْمِثيــل أَن الأَرْض ثََاثـَـة أَنـْـَواع، َفَكَذِلــك الَنــاس. فالنــوع الأول: من   

الأَرْض يْنَتفــع بالمطــر، فتحــ�ي بعــد أَن َكانـَـت ميَتــة، وتنبــت اْلــكاأ فينتفــع ِبــِه الَنــاس َوالــَدَواب. َوالَنــْوع 

ه، فينتفــع  ي قلبــه، َويْعمــل ِبــِه ويعلمــه َغــ�ي الأول: مــن الَنــاس يبلغــُه اْلهــدى َواْلعلــم فيحفظــه، ويحــ�ي

ي نَفســَها، َلِكــن ِفيَهــا َفاِئــَدة، َوِهــي إْمَســاك  ِ
: مــن الأَرْض: َمــا َل يقبــل النِْتَفــاع �ن ي وينفــع. َوالَنــْوع الَثــا�نِ

ــوب حافظــة،  ــاس: َلُهــم ُقُل ي مــن الَن ــا�نِ ــْوع الَث ــَذا الَن ــاس َوالــَدَواب، َوَك ــِه الَن َهــا، فينتفــع ِب ْ ــاء لَغ�ي الَم

ي َواْلأَْحــَكام، َوَلْيــَس  ي اْلعلــم يســتنبطون ِبــِه اْلمَعــا�نِ
َلِكــن َليســت َلُهــم أذهــان ثاقبــة َوَل رســوخ َلُهــم �ن

ــذُه  ــاع، َفَيأْخ ــم للنفــع َواِلنِْتَف ــيء أهــل اْلعل َ يَِج ــ�ت ــُه َح ــِه، فهــم يَْحَفظُونَ ــل ِب ي اْلَعَم ِ
ــاد �ن ــم اْجِتَه َلُه

ــت،  ي َل تْنب ــ�تِ ــباخ اَل ــَو الس ــن الأَرْض: ُه ــث م ــْم. َوالَثاِل ــا بَلغُه ــوا ِبَم ــُؤَلِء نفع ــِه، َفَه ــع ِب ــم فينتف ِمْنُه

َهــا، َوَكَذِلــَك الَثاِلــث مــن الَنــاس: َليســت َلُهــم ُقُلــوب  َفِهــَي َل تْنَتفــع ِباْلَمــاِء َوَل تمســكه ليْنَتفــع ِبــِه َغ�ي

هــم.  ــُه لنفــع َغ�ي ــِه َوَل يَْحَفظُونَ ــِإذا ســمُعوا اْلعلــم َل يَْنَتِفُعــوَن ِب ــة، َف حافظــة، َوَل أفهــام َواِعَي

: النافــع غــ�ي المنتفــع. َوالَثاِلــث: غــ�ي النافــع َوغــ�ي المنتفــع.  ي الأول: المنتفــع النافــع، َوالَثــا�نِ  

)
1

ي ِإَى النقَلــة. َوالَثاِلــث: ِإَى مــن َل علــم َلــُه َوَل عقــل. )* َفــاْلأول: ِإَشــارَة ِإَى اْلعلَمــاء. َوالَثــا�نِ

وهــذا مثــل بليــغ عــن فضيلــة مــن تعلــم العلــم، وعمــل بــه، وعلمــه لاآخريــن، الــذي كانــوا   

كالمــاء الــذي أينمــا حــل أنبــت نباتــاً حســناً.

وإى لقــــاء آخــــر مــــع أمثــــال من وحي ديننا الحنيف، للتدبــــر بمــــا فيهــــا مــــن الحكــــم   

ي مضامينهــا، وصــــى اللــــه وســــلم، عــــى حامــــل الأمانــــة ومؤديهــــا ســــيدنا 
، والتفكــر �ن والعـــ�ب

. ن وحبيبنــــا وشــــفيعنا، محمــــد، وبــــارك اللــه عليــــه، وعــــى آلــــه، وصحابتــــه الغــــر الميامــ�ي

.76/ 2 : ي * بت�ف عن عمدة القاري، أبو محمد بدر الدين العي�ن
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          اموعظة اأوى
تذَكر أن ربَك يغفر لمن يستغفر، ويتوب عى من تاب، ويقبل من عاد !  

          اموعظة الثانية
.. َ ، ول تحمل البغضاء تُعا�ن َ ن تُشا�ن ارحم الضعفاء تسعد، وأعِط المحتاج�ي  

          اموعظة الثالثة
تفاءل... فالله معك، والمائكة يستغفرون لك، والجنة تنتظرك ..  

          اموعظة الرابعة
امسح دموعك بحسن الظن بربك، واطرد همومك بتذُكر نعم الله عليك ..  

          اموعظة الخامسة 
                      ل تظن بأن الدنيا َكُملت لأحٍد ، فليس عى ظهر الأرض َمْن حصل له كُل طلٍب، وسِلم من أِي كدر ..

          اموعظة السادسة
كن كالنخلِة عالَية الهَمة، بعيدة عن الأذى، إذا رُِميت بالحجارة ألقْت رطبها ..  

اقرأ وتذكر
أ.إمان تايه

رئيس قسم النر والتوزيع/ دار اإفتاء الفلسطينية

عر مواعظ تيء حياتك

ا�ت �ي د�ج اأ
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          اموعظة السابعة
هــل ســمعَت أَن الحــزن يُعيُد ما فــات، وأن الهــم يُْصِلح الخطأ، فلمــاذا الحزن والهــم إذاً ..؟!   

          اموعظة الثامنة
، بل انتظر الأمن والساَم والعافية، بإذن الله تعاى . َ ن ل تنتظر المحن والف�ت  

          اموعظة التاسعة
اطفئ نار الحقد من صدرك بعفٍو عام عن كِل من أساء لك من الناس ..  

          اموعظة العارة
ي حوائج إخوانك أدويٌة ناجحٌة لكِل كدٍر !

الوضوُء والصاة والصدقة والسعي �ن  
حل ويبقى الأثر .... ازرع الخ�ي لتحصد ثماره، س�ن  

قــال ابــن الجــوزي، رحمــه اللــه: “اعلــم أن الزمــان ل يثبــت عــى حــال، كمــا قــال عــز وجــل:   

، وتــارة عــز، وتــارة ذل، وتــارة  َ الَنــاِس{)آل عمــران: 140( فتــارة فقــر، وتــارة غــ�ن ن ْ َيـَـاُم نَُداِوُلَهــا بـَـ�ي }َوِتْلــَك اْلأ

، وتــارة يشــمت الأعــادي، فالســعيد مــن لزم أصــاً واحــداً عــى كل حــال، وهــو تقــوى  يفــرح المــواىي

ي تمــت النعمــة 
، وإن عــو�ن اللــه عــز وجــل فإنــه إن اســتغ�ن زانتــه، وإن افتقــر فتحــت لــه أبــواب الصــ�ب

ه إن نــزل بــه الزمــان أو صعــد، أو أعــراه أو أشــبعه أو أجاعــه؛ لأن  عليــه، وإن ابتــى حملتــه، ول يــ�ن
)

1

، والتقــوى أصــل الســامة، وحــارس ل ينــام” )* جميــع تلــك الأشــياء تــزول وتتغــ�ي

ن تأتيهــم الفرصــة عــى طبــٍق  ي قلوبهــم، يتوعــدون بالنتقــام، وحــ�ي
عندمــا يُطعــن الطيبــون �ن  

مــن ذهــب، تــ�خ ضمائرُهــم )العفــو عنــد المقــدرة(

ل تحكم عى مستقبلك من الآن! فالأنبياء، رعوا الغنم ثم قادوا الأُمم ...  

ي دائرة اهتمامك. 
ي دائرة الضياع والأحزان ما دامت الصاة ليست �ن

ستبقى �ن  

؟   فالصاة مقرونة بالفاح )حَي عى الفاح( فكيف يفلح من ل يصىي

* صيد الخاطر: 1/ 39.

التقوى أصل السامة 

عبارات من ذهب
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اقرأ ... و تذكر

لــك الحريــة أن تكــره أفعــال شــخص مــا، ولكــن ليــس مــن حقك أن تشــوه ســمعة مــن كرهت..   

ّ ، فأقــداُر الّلــه  ي
ي أنـّـه لــن يــأ�ت انتظــر الفــرج وكأنــك عــى موعــد معــه، أن يتأّخــر الفــرج ل يعــ�ن  

ُمبطّنــه بالرّحَمــات، ولكننــا قــوٌم يســتعجلون...

ــون  ــا يك ــي حينم ــب أخ ــال : أح ــك؟ فق ــاك أم صديق ــ�ش أخ ــب أك ــن تح ــاً: م ــألوا حكيم س  

أخــي.. يكــون  حينمــا  صديقــي  وأحــب  صديقــي، 

ليس البكـاء عـى النفس إن مـاتـت ... ولكن البكاء عى التوبـة إن فـاتــت...   

أستغفر الله وأتوب إليه .

ن أمرين: يُر َوُعر، وكاهما “ِنعمة” لو أيَقن،  َ يَحيا المؤمن ب�ي  

 - فِفي الير: يكون  الشكر، والله تعاى يقول: }َوَسَيْجِزي الَلُه الَشاِكِريَن{)آل عمران: 144(

ِ ِحَســاٍب{ )الزمر: 10( ْ َ الَصاِبــُروَن أَْجرَُهْم ِبَغــ�ي ، واللــه تعــاى يقــول : }ِإنََما يـُـَو�ن ي العــر: يكــون الَصــ�ب
  - و�ن

قال الله تعاى لعباده: }َل تَْقَنطُوا ِمْن رَْحَمِة الَلِه{)الزمر: 53(  

ــْوُم  ــِه ِإَل اْلَق ــْن َرْوِح الَل ــأَُس ِم ــُه َل يَْي ــِه ِإنَ ــْن َرْوِح الَل ــوا ِم ــوب لأولده:  }َوَل تَْيأَُس ــال يعق وق  

)87 ِفُروَن{)يوســف: ْلَكا ا

وقال يوسف لأخيه:  }َفَا تَْبَتِئْس ِبَما َكانُوا يَْعَمُلوَن{)يوسف: 69(   

وقال شعيب لموى: }يَا ُموَى َل تََخْف{)النمل: 10(   

ي بكر:  } ِإْذ يَُقوُل ِلَصاِحِبِه َل تَْحَزْن ِإَن الَلَه َمَعَنا {)التوبة: 40( وقال نبينا لأ�ب  

   نر الطأنينة، ي النفوس ي ساعات القلق، منهج إلهي نبوي،
انروا الطأنينة والثقة بالله، فا بَد من فََرٍج قريب.

رقائق ي دقائق

مطمئنات

ا�ت �ي د�ج اأ
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باقــة مــن نشــاطات وأخبــار مكتــب امفتي 
ــاء الفلســطينية ي  ــر اإفت العــام  ودوائ

محافظــات الوطــن
إعداد: أ. مصطفى أعرج

مدير عام مكتب ساحة امفتي العام

امفتي العام يلتقي السفر الري

والديــار  للقــدس  العــام  ي  المفــ�ت  – ن  الشــيخ محمــد حســ�ي التقــى ســماحة  القــدس:   

، مثمنــاً دور  كي الســيد أحمــد رصن ديمــ�ي الفلســطينية، خطيــب المســجد الأقــى المبــارك الســف�ي الــ�ت

، مؤكــداً عــى عمــق  ي ــة والشــعب الفلســطي�ن ــا رئيســاً وحكومــة وشــعباً المــؤازر والداعــم للقضي تركي

القيــام  عــى  ن  والمســلم�ي العــرب  حاثــاً  ن والأتراك،  ن الفلسطيني�ي الروابط التاريخية ب�ي

ــد شــكر الســف�ي ســماحته عــى  ــة مقدســاتهم، وق ي وحماي بمســؤولياتهم تجــاه الشــعب الفلســطي�ن

. ي كي والفلســطي�ن ن الــ�ت ن الشــعب�ي حســن الســتقبال، مثنيــاً عــى العاقــات المتينــة بــ�ي
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امفتي العام  يلتقي وفداً من هيئة اأعال الخرية
الشــيخ  ســماحة  اســتقبل  القــدس:   

ي العــام للقــدس والديار  ن –المفــ�ت محمــد حســ�ي

الفلســطينية خطيب المســجد الأقــى المبارك، 

ــال  ــة الأعم ــن هيئ ــداً م ــدس وف ي الق
ــه �ن ي مكتب

�ن

، حيــث ثمــن ســماحته  ن ي فلســط�ي
يــة �ن الخ�ي

تنفذهــا  ي  الــ�ت والنشــاطات  امــج  ال�ب سلســلة 

ســهام  ي مــن شــأنها الإ ، الــ�ت ن ي فلســط�ي
الهيئــة �ن

ــان  نس ــة الإ ــة بحري ــات المعني ــدول والمؤسس ــماحته ال ــب س ، وطال ن ــطيني�ي ــود الفلس ــز صم ي تعزي
�ن

ــاته،  ي ومقدس ــطي�ن ــعب الفلس ــد الش ــة ض ــة الآثم رائيلي ــداءات الإ ــه العت ي وج
ــوف �ن ــان بالوق والأدي

، والدفــاع عنهما،  ن ســامية بتحمــل مســؤولياتهما تجــاه القــدس وفلســط�ي ن العربيــة والإ مناشــداً  الأمتــ�ي

اعتــداءات  مــن  المقدســات  وحمايــة 

، الذيــن يعيثون  ن ن المســتوطن�ي المتطرفــ�ي

ي الفلســطينية بحمايــة 
ي الأراصن

فســاداً �ن

عــى  مؤكــداً  الحتــال،  ســلطات  مــن 

ــى  ــع ع ــة تق ــؤولية تاريخي ــاك مس أن هن

ســامية، والإ العربيــة  الــدول   عاتــق 

وحمايــة  القــدس  عــن  للدفــاع 

خاصــة  المبــارك،  الأقــى  المســجد 

ي تحــاول ســلطات الحتــال فرضهــا عــى  المدينــة المقدســة. ي ظــل محــاولت التهويــد الــ�ت
 �ن

حــاً عــن أبــرز  - رش ن ي فلســط�ي
مــن جانــب آخــر؛ قــدم إبراهيــم راشــد - مفــوض عــام الهيئــة �ن  

يف. ي القلب منها القــدس الرش
ن و�ن ي فلســط�ي

يــة �ن ي تنفذهــا هيئــة الأعمال الخ�ي امــج الــ�ت  النشــاطات وال�ب

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب امفتي العام
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دار اإفتاء الفلسطينية، تكرم وتودع مدير دائرة البحوث الرعية
ــدس  ــام للق ي الع ــ�ت ، المف ن ــ�ي ــد حس ــد أحم ــيخ محم ــماحة الش ــة س ــت رعاي ــدس: تح الق  

فتــاء  دارة العامــة لــدار الإ ي مقــر الإ
والديــار الفلســطينية/ خطيــب المســجد الأقــى المبــارك، أقيــم �ن

الفلســطينية حفــل وداع وتكريــم لفضيلــة الشــيخ الدكتــور يــار حمــاد، مديــر دائــرة البحــوث 

ــه  ــذي قدم ــارز ال ــدور الب ــ�ن عــى ال ي كلمــة لســماحته أث
ــه إى  التقاعــد، و�ن ــة، بمناســبة إحالت عي الرش

 ، ن ــه الممــ�ي ــاً عــى أدائ ــن عامــاً، مثني ي ي ناهــزت عرش ــ�ت ــاء، ال فت ي دار الإ
ــه �ن ة عمل ــه خــال مســ�ي فضيلت

ي العــام، لفضيلــة د. يــار حمــاد التوفيــق  وتمــ�ن فضيلــة الشــيخ إبراهيــم عــوض اللــه، نائــب المفــ�ت

ــة. ــة والعافي ــور الصح ــه بموف ــه الل ــتقبلية، وأن يمتع ــه المس ي حيات
�ن

ــه وأرة دار  ــة نائب ــام وفضيل ي الع ــ�ت ــماحة المف ــاد س ــيخ د. حم ــة الش ــكر فضيل ــدوره ش ب  

ي والزدهــار. ثــم ألقــى 
فتــاء دوام التقــدم والــر�ت فتــاء عــى هــذه اللفتــة الكريمــة، متمنيــاً لــدار الإ الإ

ــة  ــماحته إى فضيل ــدم س ــل ق ــة الحف ي نهاي
ــبة، و�ن ــعرية بالمناس ــدة ش ــوىي قصي ــدي حنت ــاعر زه الش

عيــة مصحفــاً  فتــاء الفلســطينية، وقدمــت لــه دائــرة البحــوث الرش الشــيخ د. يــار حمــاد درع دار الإ

ــا. ــه فيه ــم زمائ باس
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امفتي العام يرأس جلسات مجلس اإفتاء اأعى
والديــار  للقــدس  العــام  ي  المفــ�ت  – ن  حســ�ي محمــد  الشــيخ  ســماحة  تــرأس  القــدس:   

ــاء  ــة أعض ــاب الفضيل ــور أصح ــى، بحض ــاء الأع فت ــس الإ ــات مجل ــن جلس ــد م ــطينية- العدي الفلس

المجلــس، مــن مختلــف محافظــات الوطــن، وقــد ناقــش المجلــس موضوعــات عــدة، وأصــدر قراراتــه 

ــة  ــدي لسياس ــع بالتص ــم أجم ي ودول العال ــطي�ن ــعبنا الفلس ــاء ش ــس أبن ــب المجل ــا، وطال بخصوصه

ــل  ــة إى القت ضاف ــوت، بالإ ــدم البي ي وه
ــة الأراصن ي رق

ــة �ن ــتوطنيه، والمتمثل ــان مس ــال وقطع الحت

ــاً الهيئــات الدوليــة  ي ومقدســاته، مطالب هــا تعديــاً ســافراً عــى الشــعب الفلســطي�ن بــدم بــارد، معت�ب

ــا. ة له ــ�ي ــات الخط ــن التبع ــذراً م ــداءات، ومح ــذه العت ــد ه ــوف ض بالوق

حتــال إغــاق مصــى بــاب الرحمــة، مؤكــداً أن  كمــا حــذر  المجلــس مــن محاولــة ســلطات الإ  

ي شــؤونه،
ن وحدهــم، ول يحــق لأي جهــة التدخــل �ن  المســجد الأقــى المبــارك هــو ملــك للمســلم�ي

ن لن يسكتوا عن أي اعتداء عى مقدساتهم وأرضهم. ن والمرابط�ي ومحذراً من أن الفلسطيني�ي

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب امفتي العام
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ي يــرى  ” مستشــار الرئيــس الأمريــ�ي الســابق”، الــ�ت ورَد المجلــس عــى المدعــو جاريــد كوشــن�ي  

ــى  ــجد الأق ــى أن المس ــس ع ــد المجل ــا، وأك ــان جميعه ــارك لاأدي ــى المب ــجد الأق ــا أن المس فيه

عيــة الفلســطينية  ن وحدهــم، وأن  زيارتــه تكــون فقــط بالتنســيق مــن خــال الرش المبــارك هــو للمســلم�ي

ي هــي صاحبــة الوصايــة عــى المقدســات  وحكومــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية الشــقيقة، الــ�ت

ي لزيــارة المســجد  يــف، وأنــه ل مــكان لمهادنــة مــع الحتــال، وأن مــن يــأ�ت ي القــدس الرش
ســامية �ن الإ

، محــذراً الــدول  رائيــىي الأقــى المبــارك مهادنــاً للمحتــل يعامــل معاملــة المســتوطن والمحتــل الإ

اً  أن مــا يســمى بصفقــة القــرن  ، ومعتــ�ب ن ي فلكهــم مــن التفريــط بقضيــة فلســط�ي
المطبعــة ومــن دار �ن

ــل  ــراث جب ــة )ت ــمى بمؤسس ــا يس ــوات م ــن دع ــس م ــذر المجل ــامخة، وح ن ش ــط�ي ــت وفلس ــد انته ق

ــه  ــد المجلــس عــى أن ــة للمســجد، وأك قي ي المنطقــة الرش
ــوراة �ن ــد( للســماح لهــم بدراســة الت المعب

ن  ــتوطن�ي ــام المس ة اقتح ــ�ت ــد ف ــال بتمدي ــلطات الحت ــرار س ــاً ق ــه، مدين ن في ــ�ي المســلم�ي ــكان لغ ل م

ــائية. ة المس ــ�ت ــال الف ــجد خ للمس

ــ�ن المســجد  ــى ســطح مب ــب الشــمعدان اليهــودي ع ــس نص ــر؛ أدان المجل ــب آخ ــن جان م  

براهيمــي رغــم إجــراءات  ي الخليــل بحجــة الأعيــاد اليهوديــة، مؤكــداً عــى أن المســجد الإ
براهيمــي �ن الإ
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ــان  ــال وقطع ــلطات الحت ــم، وأن س ن وحده ــلم�ي ــص للمس ــامي خال ــجد إس ــه مس ــال، إل أن الحت

ي وإســامي ودوىي  ي ظل صمــت عر�ب
عيــة الدوليــة، ويتطاولــون عليهــا �ن مســتوطنيه يخالفــون قــرارات الرش

ي اعتداءاتــه.  
ن لــن يتنازلــوا عــن أرضهــم ومقدســاتهم، مهمــا أوغــل الحتــال �ن ، وأن الفلســطيني�ي ن  مهــ�ي

خال ترأسه اجتاعاً مفتي امحافظات 
امفتي العام يدين منع أعال الرميم ي امسجد اأقى امبارك

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية،  ، المفــ�ت ن القــدس: تــرأس ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد حســ�ي

ي المحافظــات،  بحــث خالــه آليــة عمــل الــدار والنهوض  فتــاء الأعــى، اجتماعــاً لمفــ�ت رئيــس مجلــس الإ

ي ظــل الظــروف الصعبــة، وانتشــار جائحــة كورونــا.
بهــا،  خاصــة �ن

غاقــات أن تحقــق  ــة، والإ ــدار اســتطاعت رغــم الظــروف الصعب   وأكــد ســماحته عــى أن ال

ــن ل يتأخــرون  ن الذي ن  والموظفــ�ي ــ�ي ــة المفت ــان، مشــيداً بأصحــاب الفضيل إنجــازات يشــار إليهــا بالبن

ن ســماحته  ي الخدمــة  وتذليلهــا، وبــ�ي
،  وتســهيل أي عقبــات �ن ن عــن تقديــم أي خدمــة ممكنــة  للمواطنــ�ي

أن منهــج عمــل الــدار يقــوم عــى الوســطية. مــن جانــب آخــر، أدان ســماحته والمفتــون منــع ســلطات 

ي مديريــة 
عمــار �ن ف عليهــا لجنــة الإ ي تــرش ي المســجد الأقــى المبــارك، الــ�ت

ميــم �ن الحتــال أعمــال ال�ت
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ي الســياق ذاتــه؛ أدان المفتــون منــع ســلطات الحتــال  لجنــة إعمــار 
ي القــدس، و�ن

ســامية �ن الأوقــاف الإ

ي مدينــة الخليــل، مؤكديــن 
براهيمــي �ن ي المســجد الإ

ميــم والصيانــة �ن الخليــل مــن اســتكمال أعمــال ال�ت

ــم ل  ن وحده ــلم�ي ــا للمس ــف هم ي ــي الرش براهيم ــجد الإ ــارك والمس ــى المب ــجد الأق ــى أن المس ع

ي شــؤونهما.
هــم التدخــل �ن يشــاركهم فيهمــا أحــد، ول يحــق لغ�ي

ي الحاج  ي لتحويل قــ� المفــ�ت وعــى الصعيــد ذاتــه؛ حــذر المجتمعــون مــن مخطــط اســتيطا�ن  

ي مدينــة القــدس إى كنيــس يهــودي، ومضاعفــة 
ي حــي الشــيخ جــراح �ن

، رحمــه اللــه، �ن ي ن الحســي�ن أمــ�ي

ــاعي  ــن مس ــك ضم ــتيطانية، وذل ــدة اس ــن 28 إى 56 وح ــه م ي محيط
ــتيطانية �ن ــدات الس ــدد الوح ع

ي إســامي فيهــا،  ــة المقدســة، وطمــس كل مــا هــو عــر�ب ــد المدين ــة إى تهوي ــال الرامي ســلطات الحت

ورة أخــذ مواقــف حازمــة وصارمــة ضــد  ن المنظمــات الدوليــة كافــة، بمــا فيهــا اليونســكو، بــ�ن مطالبــ�ي

ي تقــوم بهــا ســلطات الحتــال ومســتوطنوها ضــد المســجد الأقــى المبــارك ورواده  العتــداءات الــ�ت

ــطينية. ــس الفلس ــاجد والكنائ ــد المس ــل ض ــا المتواص ، وعدوانه ن ــلم�ي المس
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امفتي العام يفتتح امقر الجديد لدائرة إفتاء نابلس
ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية  ن – المفــ�ت نابلــس: افتتــح ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي  

خطيــب المســجد الأقــى المبــارك- وعطوفــة محافــظ نابلــس اللــواء إبراهيــم رمضــان، المقــر الجديد 

لدائــرة إفتــاء محافظــة نابلــس، بحضــور عــدٍد مــن  الشــخصيات الرســمية الدينيــة والشــعبية وموظفــي 

الــدار.

ــعادة  ــد س ــة والعمي ــة التجاري ــس الغرف ــم، رئي ــر هاش ــن عم ــكل م ــاً ل ــماحته درع ــدم س وق  

ــد، كمــا كــرم  ي ترميــم المقــر الجدي
ــراً لجهودهمــا �ن ــة، تقدي ي ــة الخ�ي ــة العلمي ســعادة، رئيــس اللجن

ي الدائــرة لجهودهــم وتفانيهــم 
ن �ن ي محافظــة نابلــس-  والعاملــ�ي فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش- مفــ�ت

فتــاء بنابلــس، وأن افتتاحهــم المقــر الجديد يســاهم  ي العمــل، وألقــى كلمــة أشــاد فيهــا بعمــل دار الإ
�ن

. ن ــ�ي ــة للمواطن ــة المقدم ن  الخدم ــ�ي ي تحس
�ن

فتــاء عى تكريمهما.    بــدوره شــكر كل من رئيــس الغرفة التجارية ورئيــس اللجنة العلمية، دار الإ

ــرة   ــل دائ ــن عم ح ع ــرش ــتمعوا ل ــد، واس ــر الجدي ــد المق ــور بتفق ــماحته والحض ــام س ــم ق ث  

ي نابلــس، وكان ســماحته قــد بــدأ زيارتــه لمحافظــة نابلــس بزيــارة اللــواء  إبراهيــم رمضــان، 
فتــاء �ن الإ

والتقــى بطاقــم المحافظــة. 

كمــا زار المهنــدس ســميح طبيلــة- رئيــس بلديــة نابلــس، مشــيداً بالدعم الــذي تقدمــه البلدية   

ي  ، ورافقــه  خــال جولتــه فضيلــة الشــيخ إبراهيــم عــوض اللــه- نائــب المفــ�ت ن للــدار ولخدمــة المواطنــ�ي

ــة  داري ــر العــام للشــؤون الإ ــه- المدي ــار الفلســطينية- والســيد محمــد جــاد الل العــام للقــدس والدي

ي محافظــة نابلــس. ــة الشــيخ أحمــد شــوباش- مفــ�ت ــة- وفضيل والمالي
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امفتي العام عى رأس وفد من دار اإفتاء يزور محافظة سلفيت

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية/  ن - المفــ�ت              ســلفيت: قــام ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

فتــاء الفلســطينية بزيــارة إى محافظــة  خطيــب المســجد الأقــى المبــارك، عــى رأس وفــد مــن دار الإ

التقــى خالهــا بعطوفــة المحافــظ اللــواء د.عبــد اللــه كميــل، بحضــور قــادة الأجهــزة  سلفيت، 

الأمنيــة، ومديــري الدوائــر الرســمية المدنيــة، وممثــىي الهيئــات الشــعبية والمدنيــة، واســتمع ســماحته 

ي يحيــط الســتيطان بهــا مــن كل جانــب. ح عــن محافظــة ســلفيت، الــ�ت مــن اللــواء كميــل إى رش

ن أن عــدد التجمعــات الســكنية الفلســطينية )18( تجمعــاً مقابــل )24( مســتوطنة، وســبع  وبــ�ي  

بــؤر اســتيطانية أخــرى، مؤكــداً عــى أنــه رغــم هــذه المخاطــر إل أننــا ســوف نبقــى ندافــع عــن أرضنــا، 

ــازل عــن شــ�ب واحــد منهــا.  ــن نتن ول

ي محافظــة ســلفيت، مشــيداً بعملهــا 
فتــاء �ن ثــم قــام ســماحته والمحافــظ بزيــارة لدائــرة الإ  

فتــاء، قدمــه فضيلــة الشــيخ  ح عــن عمــل دار الإ ، واســتمعا إى رش ن ي تقدمهــا للمواطنــ�ي وبالخدمــات الــ�ت

ــلفيت. ــة س ي محافظ ــ�ت ــة – مف ــل جمع جمي
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دار اإفتاء تقدم درعاً تقديراً  لرئيس بلدية البرة
ي العــام للقــدس والديــار  ة: قــدم فضيلــة الشــيخ إبراهيــم عــوض اللــه، نائــب المفــ�ت البــ�ي  

ي  - المف�ت ن ة،درع تقدير باســم ســماحة الشــيخ محمد حســ�ي ي محافظــة رام الله والب�ي الفلســطينية، مفــ�ت

ة، تقديــراً  العــام للقــدس والديــار الفلســطينية ونائبــه إى الســيد عــزام إســماعيل – رئيــس بلديــة البــ�ي

، ن ن المؤسســت�ي ك بــ�ي ة، وتعزيــزاً للتعــاون المشــ�ت ي مدينــة البــ�ي
ة ونشــاطه ومجلســه �ن  لجهــوده الخــ�ي

ي دار 
داريــة والماليــة �ن اللــه – مديــر عــام الشــؤون الإ  وذلــك بحضــور الأســتاذ محمــد جــاد 

، وفضيلــة الشــيخ ماجــد صقــر مــن وزارة الأوقــاف، ونائــب  فتــاء، والشــاعر زهــدي حنتــوىي الإ

اســتمرارية  عــى  عــن حرصهمــا  الطرفــان  وعــ�ب  شــلطف،  جمــال  الســيد  ة  البــ�ي بلديــة  رئيــس 

 . ن والمواطنــ�ي الوطــن  لخدمــة  جميعهــا  كة  المشــ�ت المجــالت  ي 
�ن بينهمــا  فيمــا   التعــاون 

ــة الكريمــة،  ــكره عــى هــذه اللفت ــاء، وش فت ــد دار الإ ة بوف ــ�ي ــة الب ــس بلدي ــب رئي ــدوره رّح ب  

ــة  ــم العام ن ومصالحه ــ�ي ــاة المواطن ــي�ي حي ــا لتس ي تتخذه ــ�ت ــة ال ــاطات البلدي ــض نش ــتعرض بع واس

المدينــة. ي 
�ن والخاصــة 

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب امفتي العام
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نشاطات مفتي محافظة بيت لحم 
ي محافظــة بيــت لحــم-  بيــت لحــم: اســتقبل فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة – مفــ�ت  

ي بيــت لحــم، حيــث أطلعهــا 
ي مكتبــه الســيدة نتاليــا ويلــز مندوبــة بعثــة الصليــب الأحمــر الــدوىي �ن

�ن

ي 
ــا �ن ــدار ودوره ــاطات ال ــى نش ع

 ، الحفــاظ عــى الســلم الأهــىي

حــاً حــول  ضافــة إى تقديمــه رش بالإ

الســمحة  ســامية  الإ الثقافــة 

ــداً   ــطية،  بعي ــى الوس ــة ع القائم

عــن المغــالة والتطــرف، وشــارك 

ي وقفــة احتجاجيــة ضــد فــوصن 
�ن

الدهيشــة،  مخيــم  ي 
�ن الســاح 

عــى  فيهــا  أكــد  كلمــة  وألقــى 

الأمــن  عــى  الحفــاظ  ورة  رن

والســلم المجتمعــي وإنهــاء هــذه 

ي المعرض 
الظاهــرة،  كمــا شــارك �ن

اعــات”  ن ي ورشــة عمــل بعنــوان: “الطــرق الرســمية البديلــة لحــل ال�ن
ي الأول حــول التنــوع، وشــارك �ن البيــ�أ

نســان والديمقراطيــة، وألقــى العديــد مــن الــدروس الدينيــة  عقــدت بدعــوة مــن مركــز إعــام حقــوق الإ

امــج  ــد مــن ال�ب ي العدي
ي بيــت لحــم، كمــا شــارك �ن

ــاط �ن ي مســجد الرب
ــم الدهيشــة و�ن ي مســجد مخي

�ن

ي مختلــف جوانــب الحيــاة
ن �ن عاميــة، أجــاب خالهــا عــن العديــد مــن استفســارات المواطنــ�ي الدينيــة الإ
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مفتي محافظة جنن يشارك ي ندوة دينية ونشاطات أخرى

ــة  ــدوة ديني ي ن
- �ن ن ــ�ي ــة جن ي محافظ ــ�ت ــرب – مف ــو ال ــد أب ــيخ محم ــة الش ــارك فضيل : ش ن ــ�ي جن  

ــه  ــن الل ــدر م ــوت ق ــن أن الم ــا ع ــدث فيه ، تح ن ــ�ي ــة جن ي محافظ
ي �ن ــا�أ ــل النس ــرة العم ي دائ

ــدت �ن عق

ورة الحفــاظ عــى  نســان فيهمــا، وتحــدث عــن رن ــاة قــدر ل دخــل لاإ ســبحانه وتعــاى، كمــا أن الحي

الصحــة العامــة والوقايــة مــن الأمــراض، كمــا زار بلديــة مــرج ابــن عامــر، والتقــى رئيســها وأعضاءهــا، 

قيــة للمحافظــة، وشــارك برفقة عطوفــة محافظ  ي المنطقــة الرش
وبحــث معهــم ســبل حــل المشــكات �ن

ي القريبــة مــن جــدار الفصــل العنــ�ي قــرب عربونــة وديــر 
وع اســتصاح الأراصن ، بافتتــاح مــرش ن جنــ�ي

ضافــة  ي إلقــاء العديــد مــن خطــب الجمعــة والــدروس الدينيــة، بالإ
غزالــة وفقوعــة وجلبــون، وشــارك �ن

عــام. ــة عــ�ب مختلــف وســائل الإ ــة الديني عامي امــج الإ ــد مــن ال�ب إى العدي
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مفتي محافظة نابلس يشارك ي مؤمر وطني ونشاطات أخرى
ي  ي المؤتمــر الوطــ�ن

ي محافظــة نابلــس- �ن             نابلــس: شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش -مفــ�ت

ــد مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية،  ــال بحضــور العدي ــع مــع الحت ــذي عقــد لرفــض التطبي ال

ي مقــر 
ي عقــدت �ن ــا المــرأة والمــواد القانونيــة المتعلقــة بهــا، الــ�ت ي ورشــة عمــل حــول قضاي

وشــارك �ن

ــه. ي رام الل
وزارة شــؤون المــرأة �ن

ي محافظــة نابلــس، وبحــث معــه التعاون 
ي مكتبــه مديــر هيئــة التوجيــه الســياىي �ن

واســتقبل �ن  

ــن  ــد م ــى العدي ــا ألق ــة، كم ــزة الأمني ــاء الأجه ن أبن ــ�ي ي ب ــ�ن ــي الدي ــرش الوع ــي لن ــج تثقيف ــاء برنام ي إلق
�ن

ــات  ــن الموضوع ــد م ــا العدي ــاول فيه ــة، تن ــاجد المحافظ ي مس
ــة �ن ــدروس الديني ــة وال ــب الجمع خط

عــام، أجــاب فيهــا عــن  امــج الدينيــة عــ�ب مختلــف وســائل الإ ي العديــد مــن ال�ب
المختلفــة، وشــارك �ن

ي اجتمــاع المجلــس التنفيــذي للمحافظة،
ي مختلــف جوانــب الحيــاة، وشــارك �ن

ن �ن  استفســارات المواطنــ�ي

ي 
ة دينيــة �ن ، وألقــى محــارن ن ي تتعلــق بأوضــاع المواطنــ�ي وذلــك لبحــث العديــد مــن الموضوعــات الــ�ت

ــة والأخــاق الحســنة، بتنظيــم  ــة، وتحــدث عــن الســلوكات الطيب ــن الخطــاب الثانوي مدرســة عمــر ب

اعــات والخافــات العائليــة  ن ي حــل العديــد مــن ال�ن
، إضافــة إى مشــاركته �ن مــن هيئــة التوجيــه الســياىي

ي المحافظــة.
والعشــائرية �ن
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ــذي    ــس التنفي ــاع امجل ــارك ي اجت ــاس يش ــة طوب ــي محافظ مفت
ــرى ــاطات أخ ونش

ي 
ــاس- �ن ــة طوب ي محافظ ــ�ت ــرو- مف ن عم ــ�ي ــيخ حس ــة الش ــارك فضيل ــاس: ش طوب

ــرض  ــاح مع ــور افتت ي حض
ــارك �ن ــة، وش ــذي للمحافظ ــس التنفي ــاع المجل اجتم

ي 
ي قاعــة مكتــب الثقافــة �ن

الفــن التشــكيىي “القــدس قبلــة الــروح”، الــذي عقــد �ن

ي قاعــة 
ي حفــل تكريــم الشــاعر والأديــب زيــاد المبســلط، �ن

المحافظــة، وشــارك �ن

ــاس. ــة طوب بلدي

مفتي محافظة سلفيت يلقي محارة دينية ونشاطات أخرى
ة  ي محافظــة ســلفيت- محارن ســلفيت: ألقــى فضيلــة الشــيخ جميــل جمعــة – مفــ�ت

طــة  ي رش
دينيــة بعنــوان: “التوبــة إى اللــه” وذلــك أمــام عــدد مــن نــزلء الســجن �ن

محافظــة ســلفيت، حثهــم فيهــا عــى التوبــة والرجــوع إى اللــه ســبحانه وتعــاى، 

ي المحافظــة، 
ي �ن والنــدم عــى مــا فــات مــن الذنــوب، كمــا زار قيــادة الأمــن الوطــ�ن

ــا عــى الصــ�ب والتحمــل وحســن  ــاز، حثهــم فيه ي الجه وألقــى موعظــة لمنتســ�ب

النيــة.

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب امفتي العام
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    السؤال الأول: ما ..................؟

ي يطلق عليها )عروس القرآن( 1. السورة القرآنية ال�ت

2. تفس�ي العز بن عبد السام لقوله تعاى: }الأرض المقدسة{

ــه  ــه الل ــذي يظل ــا ال ــدق به ي يتص ــ�ت ــة ال ــف الصدق 3.  وص

ــه ــل إل ظل ــوم ل ظ ــه ي بظل

4. المراد بالستعجال المانع لستجابة الدعاء

د عند جمهور العلماء 5. حكم ال�ن

6.اسم قبيلة )ثمامة بن أثال(

التحليــل  تحتهــا  ينــدرج  ي  الــ�ت التفكــ�ي  عمليــات  7.نــوع 

والســتنتاج كيــب  وال�ت

: م�ت ......................؟ ي السؤال الثا�ن

1. فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس

ي باطل
2. يزول سخط الله عمن خاصم �ن

3. تكون الأرض قيعان

تنبيه: مكن استخراج إجابة أسئلة امسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز امسابقة
قيمتها الكلية 1500 شيكل موزعة عى 

ستة فائزين بالتساوي

ملحوظتان :
- يرجى كتابة ااسم الثاثي حسب ما ورد في البطاقة 
الشخصية )الهوية(، والعنوان البريدي، ورقم الهاتف 

وكتابة اإجابات بخط واضح .
- أن ا يقل عمر المتسابق عن 10 سنوات

- ترسل اإجابات على العنوان اآتي :
مسابقة اإسراء، العدد 152

مجلة اإسراء
 مديرية العاقات العامة واإعام/ دار اإفتاء الفلسطينية

ص.ب : 20517 القدس الشريف
ص.ب : 1862 رام ه

مسابقة العدد 152
السؤال الثالث: من................؟
1.الذي تبسم لكعب بن مالك تبسم الُمغَضب

ي قولــه تعاى:}َفــَا تَْبَتِئــْس ِبَمــا َكانـُـوا يَْعَمُلــوَن{
2. المخاطــب �ن

)يوسف:69(
ي الــذي قــال: )إنــا ل نقــول كمــا قالــت بنــو إرائيل  3. الصحــا�ب

لمــوى ... ولكــن امــِض ونحــن معك(
، فيجعل له رحاً ن 4. الذي طلب أن يوقد له عى الط�ي

5. من القائل:................؟
أ. ومــن يــك ذا فــم مــًر مريــض      يجــد مــراً بــه المــاء الــزلل
ي  ب. داسوا ثراها بأقدام مدنسة        قد أفسدوها فحال القدس يشقي�ن
ــا بهمتنــا بالعــزم والديــن ــا    عدن ــا فخــر أمتن ــا ي لبيــك قبلتن

    السؤال الرابع:  كم ..................؟
ي الأرض المسجد الأقى المبارك 

1. سبق وضع المسجد الحرام �ن

ي دار 
ــاد �ن ــار حم ــيخ ي ــة الش ــة فضيل ــدة خدم ــزت م 2. ناه

ــطينية ــاء الفلس فت الإ
ي 

�ن حاليــاً  القائمــة  الســتيطانية  الوحــدات  عــدد  يبلــغ   .3
( رحمــه اللــه،  ي ن الحســي�ن ) )الحــاج أمــ�ي ي محيــط قــ� المفــ�ت

ــراح ــيخ ج ي الش
�ن
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السؤال الأول: ما..........؟
ي الشجر ترعون مواشيكم

• أي �ن

• الذبابة

، والعاجــزون عجــزاً دائمــاً بســبب كــ�ب الســن أو  • المــو�ت

المــرصن الذيــن ل يرجــى لهــم شــفاء

• فرض كفاية

ي حــرم الله  ك باللــه، والســحر، وقتــل النفــس الــ�ت • الــرش

إل بالحــق، وأكل الربــا، وأكل مــال اليتيــم، والتــوىي يــوم 

الزحــف، وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافات.

والأمــر  الســام،  الأذى، ورد  وكــف  البــ�،  غــض   •

المنكــر. عــن  والنهــي  بالمعــروف، 

• القسطنطينية

• عزام إسماعيل

: من ..........؟ ي السؤال الثا�ن
• إبراهيم، عليه الصاة والسام

• الواحدي
• ثمامة بن أثال

• زهدي حنتوىي

ي
• أحمد شو�ت

السؤال الثالث: كم ............؟
• مرة واحدة
• )19( سنة
  )11( أخاً

• )360( نصباً
• )مائة(

السؤال الرابع: أين ..........؟
• القسطنطينية/ اسطنبول

•عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية
ي مقر جامعة القدس المفتوحة/ طوباس

•�ن

الفائزون ي مسابقة العدد 150

1. إمان عبد امعطي امري                      نابلس                                        250
2. بشر فاروق محمد كميل                             جنن                                          250
3. أفنان أسعد كتوت                                         رام الله                                      250
4. محمود محمد عبد الكريم أبو فرح         طولكرم                                      250
5. صبحية محمد تايه أبو ريس                  طوباس                                      250

6. طارق عصام غانم                                         قلقيلية                                       250

اسم الفائز                                               العنوان                     قيمة الجائزة

اطا�ت �ش �ف
إجابة مسابقة العدد 150
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العدد 152  رجب / شعبان 1442هـ  شباط / آذار 2021م

راء« وقرائهــا الكــرام، فإننــا نتوجــه إى أصحــاب الفضيلــة  ن مجلــة »الإ      حرصــاً عــى التواصــل بــ�ي

ــن  ــتفادة م ــة، لاس ــم بالكتاب وا مجلته ــ�ش ــن أن ي ــاء والمفكري ــن الأدب ــام م ــاب الأق ــاء وأصح العلم

ن أن تصــل مشــاركاتهم المختلفــة من المقــالت والأبحــاث والقصائد الشــعرية  عطائهــم الكريــم، آملــ�ي

الهادفــة، إضافــة إى ملحوظاتهــم الســديدة، علمــاً أن موضوعــات المجلــة متنوعــة، تشــمل المجــالت 

هــا، ويخصــص لــكل موضــوع ينــرش مكافــأة ماليــة جيــدة. نســانية والثقافيــة والعلميــة وغ�ي الدينيــة والإ

ورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :      ونلفت النتباه إى رن

، أو باليد. ي و�ن لك�ت يد الإ ها عى الحاسوب، وترسل عن طريق ال�ب 1. طباعة المادة المراد نرش

2. أل يزيد المقال عن ) 1500( كلمة، والبحث عن ) 3000 ( كلمة.

3. كتابة نصوص الآيات مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.

ــان رأي علمــاء  ــزم بي ة، وأن تكــون مشــَكلة، وصحيحــة ويل ــ�ب ــث مــن مظانهــا المعت ــج الأحادي 4. تخري

ي صحيحــي البخــاري ومســلم.
ــة �ن ــم تكــن مروي ي مــدى صحتهــا، إن ل

الحديــث �ن

نت أم الكتب والمراجع والمصادر الأخرى. ن�ت 5. التوثيق عند القتباس، سواء من الإ

ي والتوثيق ... إلخ. 6. عمل هوامش ختامية، أو حواٍش سفلية، تشمل المعا�ن

راء أو  ــة الإ ي مجل
هــا، ســواء �ن ورة تجنــب إرســال مقــالت أو أبحــاث ســبق نرش ــه إى رن     مــع التنبي

ــة . وني ــاع عــن إرســال مقــالت منســوخة عــن مجــات أو مواقــع إلك�ت ــة إى المتن هــا، إضاف غ�ي

ي :      نستقبل المراسات عى العنوان الآ�ت

راء / فاكس : 6262495 ص.ب: 20517      القدس : مجلة الإ

     الرام : تلفاكس : 2348603 ص.ب 1862

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

 ضوابط تنبغي مراعاتها
عند الكتابة مجلة اإراء


