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التطلع إلحدى الحسنيني
الشيخ محمد أحمد حسني
املرشف العام

حيــاة المــرء ت
تع�يهــا الشــدة والرخــاء ،وحــال المؤمــن حيــال ذلــك متمـ ي ز
ـ�؛ العتقــاده أن مــا
يصيبــه خـ يـر ف� رسائــه ض
و�ائــه ،مصداقـاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلمَ ( :ع َج ًبــا ِ أل َ ْمـ ِـر ا ْل ُم ِؤْمـ ِـنِ ،إ َّن أَ ْم َر ُه
ي
أ
ض
�ا ُء
سا ُء شَ ــكَ َرَ ،ف ـك َ
ـرَ ،و َل ْيـ َ
َان خَ ـ ي ْ ً
ُك َّلــهُ خَ ـ ي ْ ٌ
ـرا لــهَ ،و ِإ ْن أَ َصابَ ْتــهُ َ َّ
ـس َذاكَ ِل َ َحـ ٍـد إال ِل ْل ُم ِؤْمـ ِـن؛ إن أَ َصابَ ْتــهُ َ َّ
ـرا لــه)
ـرَ ،ف ـك َ
َان خَ ـ ي ْ ً
َصـ ب َ َ

()1

ومــن هــذا المنطلــق ،فــإن المؤمــن يبتعــد عــن الغــرور عنــد تمتعــه بالنعــم ،ويبعــد نفســه
عــن خلجــات الحبــاط واليــأس والبــؤس ،لمــا تنتابــه المــآس ،وتصيبــه أ
ال ض�ار.
إ
ي
حسنيان:
ال ُ
ف� ســياق المقدمــة أعــاه ،فــإن المؤمــن عنــد المواجهــة مــع أعدائــه ينتظــر أمـراً مــن اثنـ ي ن
ـ� ال
ي
أ
ف
ثالــث لهمــا ،النــر أو الشــهادة ،وقــد وجــه اللــه � الق ـرآن الكريــم المؤمنـ ي ن
ـ� للتطلــع لحــد هذيــن
ي
المريــن ،وأمرهــم بالفصــاح عــن ذلــك للمـ أ
أ
ـ� ،بمــن فيهــم أعداؤهــم ،فقــال عــز وجــلُ { :قـ ْـل هَ ـ ْـل
إ
ـن ِعنـ ِـد ِه أَ ْو ِبأَيْ ِدي َنــا
ت ََربَّ ُصـ َ
ـص ِب ُكـ ْـم أَن يُ ِصي َب ُكـ ُـم ال ّلــهُ ِب َعـ َـذ ٍاب ِّمـ ْ
ـون ِب َنــا ِإال َّ ِإ ْحـ َـدى ا ْل ُح ْسـ َن َي ي ْ ِن� َون َْحـ ُ
ـن ن ت َ ََ�بَّـ ُ
ـون} (التوبــة)52 :
َف ت َ َ�بَّ ُصــواْ ِإنَّــا َم َع ُكــم ُّم ت َ َ�بِّ ُصـ َ
الحس� ،وهي صيغة تفضيل؛ ألنها تأنيث أ
آ
ن
()2
ين
الحسن.
مث�
لفظ
الحسني� الوارد ف ي� الية الكريمة ن َّ
أي هــل تنظــرون بنــا إال أحــد أمريــن؛ إمــا الظفــر والنــر ،وإمــا المــوت ف ي� ســبيل اللــه ،وكل
()3
ين
الخصلتــ� حســن.
واحــدة مــن
خ�.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب المؤمن أمره كله ي
 .2أضواء البيان.246/ 1 ،
 .3التسهيل لعلوم ن ز
الت�يل.77 /2 ،
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التطلع إلحدى الحسنيني

ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
�
ع
ا ا ي�� دد

ين
ش
فيبــ� أنهمــا إحــدى
الح ْســ َن َي ي ْ ِن�}،
يفــر
الزمخــري المــراد بقولــه تعــاىل{ِ :إال ِإ ْح َ
ــدى ُ

ـ� كل واحــدة منهمــا هــي حســن العواقــب ،وهمــا النــر والشــهادة ،ن
ـ� اللتـ ي ن
العاقبتـ ي ن
ـن
ومع� َ
{:ون َْحـ ُ
ت
ـص ب ُكـ ْـم} إحــدى السـ ي ن
ـن ِعنـ ِـد ِه} كقارعــة مــن
ـوأت� مــن العواقــب؛ ّإمــا {أَن يُ ِصي َب ُكـ ُـم ال َّلــهُ ِب َعـ َـذ ٍاب ّمـ ْ
ن َ ََ�بَّـ ُ ِ
الســماء ،كمــا نزلــت عــى عــاد وثمــود ،أَ ْو بعــذاب ِ{بأَيْ ِدي َنــا} باالنتصــار عليهــم وهزيمتهــمَ { ،ف ت َ َ�بَّ ُصــواْ}
ـون} مــا هــو عاقبتكــم ،فــا بـ ّـد أن يلقــى كلنــا مــا تي�بصــه،
بنــا مــا ذكرنــا مــن عواقبنــا ِ{إنَّــا َم َع ُكـ ْـم ُّم ت َ َ�بّ ُصـ َ

ال يتجــاوزه.

(*)
1

ـ� بنيــل إحــدى الحسـ ي ن
والحديــث القـر نآ� عــن وعــد المؤمنـ ي ن
ـني� ،جــاء بألفــاظ مختلفــة ف ي� آيــات
ي
ـرون ا ْلحيــا َة الدنْيــا ب آ
ف
ال ِخـ َـر ِة
قرآنيــة أخــرى ،حيــث يقــول جــل شــأنهَ { :ف ْل ُيقَا ِتـ ْـل ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه ا َّل ِذيـ َ
ـن يَـ ش ْ ُ َ َ َ
ُّ َ ِ
ف
ـو َف ن ُؤْ ِتيـ ِـه أَ ْج ـراً َع ِظيم ـاً} (النســاء)74:
ـب َف َسـ ْ
َو َمــن يُقَا ِتـ ْـل ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َف ُي ْق َتـ ْـل أَو يَغْ ِلـ ْ
فليســت مصادفــة أن يذكــر القـرآن الكريــم هذيــن البدلـ ي ن
ـ� ف ي� تقابل الفــت لكل بصـ يـر ومتدبر،
ف
ـب} ،فتســمية البدلـ ي ن
ـ� المذكوريــن ف ي� آية
وذلــك ي� قوليــه ســبحانه{ِ :إ ْحـ َـدى ا ْل ُح ْسـ َن َي ي ْ ِن�} و( َف ُي ْق َتـ ْـل أَو يَغْ ِلـ ْ
النســاء هــي نفســها المقصــودة بالحسـ ي ن
ـني� المتضمنــة ف ي� آيــة التوبــة ،الشــهادة الناتجــة عــن القتــل ف ي�
ســبيل اللــه ،أو الغلبــة والنــر ف� المعركــة ،والطمــوح لنيــل أحــد هذيــن البدلـ ي ن
ـ� يتمـ ش
ـا� مــع عقيــدة
ي
اليمــان ،إذ وعــد اللــه الشــهيد بالبقــاء حي ـاً يــرزق عنــد ربــه ،وتختلــف مفارقتــه الدنيــا عــن مغــادرة
إ
غـ يـره مــن الخلــق لهــا ،فهــو يبقــى حي ـاً يــرزق ،وهــم يفارقونهــا بالمــوت ،الــذي تتشــكل بــه النهايــة
الحتميــة لــكل مخلــوق ،فــكل نفــس ذائقــة المــوت ،واللــه ذكــر نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بحتميــة
ن
ـ� االحتياطــات المحكمــة،
ـت َو ِإنَّ ُهــم َّم ِّي ُتـ َ
المــوت ،فقــال ســبحانه{ِ :إنَّــكَ َم ِّيـ ٌ
ـون} (الزمــر ،)30:ولــن تغـ ي
ـ� تحـ ي ن
والوقايــات جميعهــا ،عــن منــع المــوت الحتمــي حـ ي ن
ـ� ســاعته ،ويتحقــق موعــده ،ويوجــد ســببه

الجــل ،مصداق ـاً لقولــه عــز وجــل ...{ :يقُو ُلــون َلــو كَان َلنــا مــن أ
الحقيقــي ،المتمثــل ف� انتهــاء أ
ال َ ْمـ ِـر
َ
َ ْ َ َ ِ َ
ي
ف
ش
ـم ( }...آل
ـب َع َل ْي ِهـ ُـم ا ْل َق ْتـ ُـل ِإ َل َم َض ِاج ِع ِهـ ْ
ـر َز ا َّل ِذيـ َ
� ٌء َّمــا ُق ِت ْل َنــا هَ اهُ َنــا ُقــل َّلـ ْ
ـن ك ُِتـ َ
ـو كُن ُتـ ْـم ِ ي� بُ ُيو ِت ُكـ ْـم َلـ ب َ َ
َ يْ
ف
وج ُّمشَ ـ َّي َد ٍة ( }...النســاء)78:
ـو ُت َو َلـ ْ
عمـران ،)154:ويقــول تعــاىل{ :أَيْ َن َمــا تَكُونُــواْ يُ ْد ِرك ُّكـ ُـم ا ْل َمـ ْ
ـو كُن ُتـ ْـم ِ ي� بُـ ُـر ٍ
* الكشاف ،266 /2 ،بترصف.
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خــر وأحســن
ومــا دام فــراق الحيــاة الدنيــا عــى هــذا الوجــه مــن الحتميــة ،فالشــهادة ي
آ
{وال َ
مقامـاً ،فهــي ظفــر بالخــرة ،وبهــا يتحقــق اســتمرار الحيــاة دون مــوت ،مصداقـاً لقولــه عــز وجــلَ :
ف
ون} (البقــرة ،)154 :ويقــول ســبحانه:
ـع ُر َ
ات بَـ ْـل أَ ْح َيــاء َو َل ِكــن ال َّ تَشْ ـ ُ
ـو ٌ
تَقُو ُلــوا ِل َمـ ْ
ـبيل ال ّلـ ِـه أَ ْمـ َ
ـن يُ ْق َتـ ُـل ِ ي� َسـ ِ
ف

يــن ُق ِت ُلــواْ ِ ي� َس ِــب ِيل ال ّل ِــه أَ ْم َواتــاً بَ ْ
ــون}(آل عمــران)169 :
ــم يُ ْر َز ُق َ
{وال َ ت َْح َس ب َ ن َّ
ــل أَ ْح َيــاء ِع َ
َ
نــد َربِّ ِه ْ
ــ� ا َّل ِذ َ

وإن لــم يقــدر اللــه الشــهادة للمؤمــن ،وأنعــم عليــه أ
بالخــرى ،وهــي نيــل النــر والعــزة
ُ ِّ
والتمكـ ي ن
ـ� ،فيكــون بذلــك قــد أنعــم عليــه بعظيــم مــن آالئــه ،فالحيــاة ف ي� أجــواء ذلــك تختلــف نوع ـاً
ت
وكيفــاً عــن حيــاة االســتكانة والــذل ،مــن هنــا رغــب ت
المقــرن بالعــز ،عــن عيــش
عنــرة ف ي� الحنظــل
ــة
ــل
َســق ن ي� مــا َء َ
َأس َ
الــذل ،فقــال :ال ت ِ
بَــل َف ِا ِ
يــاة ِب ِذ َّل ٍ
الح ِ
ســق ن ي� ِب ِ
العــ ِّز ك َ
الحنظَ ِ
ن
ن
المعا� النبيلة الشاعر
اليمان بهذه
الفلسطي� الشهيد عبد الرحيم محمود ،حيث قال:
وع� عن إ
ب
ي
ي
سأحمل روحي عىل ت
راح� * * * وألقي بها ف ي� مهاوي الردى
ي
ممات يَغي ُ
ظ العدى
وإما
ٌ
ترس الصديق * * * ّ
ّ
فإما حياة ّ
ونيل ن
ونفس ش
ال�يف لها غايتان * * * ورود المنايا ُ
الم�
ُ

فالنــر أو الشــهادة يتطلــع إىل نيــل واحــد منهمــا الحكمــاء والعقــاء ،وســيبقى التطلــع لذلك
ـني� ،إىل أن يــرث الله أ
ـ� تنبض بالتطلــع إلحدى الحسـ ي ن
قائمـاً ،مــا بقيــت عــروق المؤمنـ ي ن
الرض ومــا عليها.

خ:
خ بَ ٍ
بَ ٍ

ين
الحســني� ،ترجمــه المؤمنــون بمواقــف بســالة وتضحيــة واضحــة ،فهــذا
اليمــان بمبــدأ
إ
صحــا� جليــل لمــا ســمع النــداء للقيــام إىل جنــة عرضهــا الســماوات أ
والرض ،وكانــت ف ي� يــده تمـرات،
بي
وأ� أن يعوقــه عــن نيــل هــذه الجائــزة
ــخ ،ب
ــخ بَ ٍ
ألقاهــا أرضــاً ،وقــال قولتــه الرمزيــة المشــهورة :بَ ٍ

ومــوا
الربانيــة أكل تمـرات ،فخــال التحضـ يـر ليــوم بــدر ،قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمُ ( :ق ُ
أ
أ
ـار ُّي :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،ج َّنـ ٌـة
ـر بــن ا ْل ُح َمـ ِ
إىل َج َّنـ ٍـة َع ْر ُض َهــا الســماوات َو ْال َ ْر ُض ،قــال -يقــول ُع َمـ ي ْ ُ
ـام ْالَن َْصـ ِ
أ
ـخ ،فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم:
ـخ بَـ ٍ
َع ْر ُض َهــا الســماوات َو ْال َ ْر ُض؟! قــال :نعــم ،قــال :بَـ ٍ
ـخ؟ قــالَ :ل واللــه يــا َر ُسـ َ
ـون مــن أَهْ ِل َهــا ،قــال:
ـول ال َّلـ ِـه ،إال َر َجــا َء َة أَ ْن أَ ُكـ َ
ـخ بَـ ٍ
مــا يَ ْح ِم ُلــكَ عــى َق ْو ِلــكَ بَـ ٍ
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ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
�
ع
ا ا ي�� دد

ـت حـ تـى آك َُل
ـن ،ثُـ َّـم قــالَ :لـئِ ن ْ أنــا َح ِييـ ُ
ات مــن َق َرِنـ ِـهَ ،ف َج َعـ َـل يَـأْك ُُل ِم ْن ُهـ َّ
َف ِإنَّــكَ مــن أَهْ ِل َهــاَ ،فأَخْ ـ َـر َج ت ََمـ َـر ٍ
()1
ت ََمـ َـر ِ ت يا� هــذه ِإنَّ َهــا َل َح َيــا ٌة طَ ِوي َلـ ٌـة ،قــالَ :ف َر َمــى ِب َمــا كان معــه مــن ال َّت ْمـ ِـر ،ثُـ َّـم َقاتَ َل ُهـ ْـم حـ تـى ُق ِتـ َـل)
والتعبــر عــن المســارعة العمليــة للفــوز آ
الكثــرة ف ي� حيــاة
بالخــرة ،لــه قصصــه وحوادثــه
ي
ي
أ
أ
ـون
ـر َحـ ت َّـى ت ُِنف ُقــواْ ِم َّمــا ت ُِح ُّبـ َ
الســلف الخيــار ،والخلــف البـرار ،فلمــا نــزل قولــه تعــاىلَ { :لــن تَ َنا ُلــواْ ا ْلـ ِب َّ
ش
ـا� الجليــل
� ٍء َفـ ِـإ َّن ال ّلــهَ ِبـ ِـه َع ِليـ ٌـم} (آل عمـران ،)92:ســارع المؤمنــون ومنهــم الصحـ ب ي
َو َمــا ت ُِنف ُقــواْ ِمــن َ ي ْ
أبــو طلحــة أ
النصــاري ،إىل البحــث عــن أحــب مــا يملكــون ليــس لالحتفــاظ بــه وا ّدخــاره ،والتمتــع
بنعيمــه ،بــل مــن أجــل إنفاقــه ف� ســبيل اللــه ،فعــن أَنَــس بــن َما ِلـ ٍ ض
ر� اللــه عنــه ،يقــول( :كان
َ
ي
ـك ،ي
رث أ
ـار ِبا ْل َم ِدي َنـ ِـة َمـ ً
ـت ُم ْسـ َتق ِْب َل َة
ـب أَ ْم َوا ِلـ ِـه إليــه بَ ي ْ ُ� َحــا َءَ ،وكَانَـ ْ
ـال مــن نَخْ ـ ٍـل ،وكان أَ َحـ ُّ
أبــو طَ ْل َحـ َـة أَ ْكـ َ َ ْالَن َْصـ ِ
ش
ـب ،قــال
ـر ُب مــن َمـ ٍ
ـاء فيهــا طَ ِّيـ ٍ
ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ،وكان رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يَ ْدخُ ُل َهــا َويَـ ْ َ
آ
ـون} قــام أبــو طَ ْل َحـ َـة إىل رســول
ـر حـ تـى تُ ْن ِف ُقــوا ِم َّمــا ت ُِح ُّبـ َ
ـس :فلمــا أُن ِْز َلـ ْ
ـت هــذه ْاليَـ ُـةَ { :لـ ْ
أَنَـ ٌ
ـن تَ َنا ُلــوا ا ْلـ ِب َّ

ـول ال َّلـ ِـهِ ،إ َّن ال َّلــهَ تَ َبــا َركَ َوت ََعـ َ
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـر
ـال يقــولَ { :لـ ْ
ـن تَ َنا ُلــوا ا ْلـ ِب َّ
ـو ِ يال يإل بَ ي ْ ُ� َحــا َءَ ،و ِإنَّ َهــا َص َد َقـ ٌـة ِل َّلـ ِـه ،أَ ْر ُجــو ِب َّرهَ ــا َو ُذخْ َرهَ ــا ِع ْنـ َـد
حـ تـى تُ ْن ِف ُقــوا ِم َّمــا ت ُِح ُّبـ َ
ـب أَ ْمـ َ
ـون} َو ِإ َّن أَ َحـ َّ

ال َّلـ ِـهَ ،ف َض ْع َهــا يــا َر ُسـ َ
ـث أَ َراكَ اللــه ،قــال :فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم:
ـول ال َّلـ ِـه َح ْيـ ُ
ف أ
ـح ،ذلــك َمـ ٌ
ـخ ،ذلــك َمـ ٌ
ـ�،
ـتَ ،و ِإ ن ي ِّ� أَ َرى أَ ْن ت َْج َع َل َهــا ي� ْال َ ْق َر ِبـ ي ن َ
ـح ،وقــد ســمعت مــا ُق ْلـ َ
ـال َر ِابـ ٌ
ـال َر ِابـ ٌ
بَـ ٍ
ف
ن
()2
فقــال أبــو طَ ْل َحـ َـة :أَ ْف َعـ ُـل يــا َر ُسـ َ
ـ� َع ِّمـ ِـه)
ـول ال َّلـ ِـهَ ،فق ََسـ َـم َها أبــو طَ ْل َحـ َـة ي� أَ َق ِار ِبـ ِـهَ ،وبَـ ِ ي
والمؤمنــون آ
بالخــرة يبعــدون عــن أنفســهم خطــر ت
الــردد ف ي� االســتجابة ألمــر اللــه ،لمــا
يدعــون إليــه ،وقــد عـ بـر الســلف عــن هــذه العقيــدة ف ي� مواقــف عديــدة ،منهــا قــول ا ْل ِم ْقـ َـداد يــوم
ـول ال َّلـ ِـه؛ ِإنَّــا َل نَ ُقـ ُ
بَـ ْـد ٍر( :يــا َر ُسـ َ
ـب أنــت َو َربُّــكَ َفقَا ِتـ َـا
ـوسَ { :فا ْذهَ ـ ْ
سا ِئيـ َـل ِل ُمـ َ
ـول لــك كمــا قالــت بَ ُنــو ِإ ْ َ

ـن َم َعــكَ ) ( )3ممــا أثلــج صــدره ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كمــا
ِإنَّــا هَ اهُ َنــا َق ِاعـ ُـد َ
ـن ْامـ ِـض َون َْحـ ُ
ون} َو َل ِكـ ْ
ف
()4
س َي عــن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم)
يذكــر الـراوي ي� تعقيبــه عــى قــول المقــدادَ ( :ف َكأَنَّــهُ ُ ِّ
المارة ،باب ثبوت الجنة للشهيد.
 .1صحيح مسلم ،كتاب إ
 .2صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الزكاة عىل أ
القارب.
تفس� القرآن ،سورة المائدة ،باب قوله{:فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون}(المائدة)24 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب ي
تفس� القرآن ،سورة المائدة ،باب قوله{:فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون}(المائدة)24 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب ي
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وكيــف ال يكــون مــن الصحابــة ،ضر� اللــه عنهــم ،مثــل هــذه المواقــف ش
الم�فــة المعـ بـرة
ي
الســام؟! وهــم تالميــذ مدرســة النبــوة ،الـ تـ� مــن مضامـ ي ن
ـ�
عــن مكنونــات إيمانهــم الراســخ بديــن إ
ي
ت
ـون ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل
الج َّنـ َـة يُقَا ِت ُلـ َ
ـن ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� أَنف َُس ـ ُه ْم َوأَ ْم َوا َل ُهــم ِب ـأَ َّن َل ُهـ ُـم َ
ـرى ِمـ َ
منهاجهــا{ِ :إ َّن ال ّلــهَ اشْ ـ َ َ
ف
ف
ـن ال ّلـ ِـه
ـون َويُ ْق َت ُلـ َ
ال ّلـ ِـه َف َي ْق ُت ُلـ َ
ـو َر ِاة َو ِإ
ـن أَ ْو َ� ِب َع ْهـ ِـد ِه ِمـ َ
ال ِنجيـ ِـل َوا ْل ُقـ ْـر ِآن َو َمـ ْ
ـون َو ْعــداً َع َل ْيـ ِـه َح ّق ـاً ِ ي� ال َّتـ ْ
َف ْ ش
يــم} (التوبــة)111:
َــو ُز ا ْل َع ِظ ُ
�واْ ِب َب ْي ِعك ُ
ــو ا ْلف ْ
ــه َو َذ ِلــكَ هُ َ
ــذي بَايَ ْع ُتــم ِب ِ
ُــم ا َّل ِ
اســ َت ْب ِ ُ
سؤال حسنتي الدنيا واآلخرة:
ين
الحســني� يســأل اللــه أن ييــر لــه حظــه الحســن مــن الدنيــا
المؤمــن المتطلــع إلحــدى

آ
والخــرة ،وقــد أشــار اللــه تعــاىل إىل هــذا التطلــع المبــر ف ي� ســياق الثنــاء عــى أصحابــه ،فقــال عــز
ف آ
ف
وجــل{ِ :و ِم ْن ُهــم َّمــن يَ ُقـ ُ
اب ال َّن ِار} (البقــرة)201:
ـول َربَّ َنــا آ ِت َنــا ِ ي� ُّ
الدنْ َيــا َح َسـ َن ًة َوِ ي� ال ِخ َر ِة َح َسـ َن ًة َو ِق َنــا َعـ َـذ َ
يــرى الـرازي أن الحسـ نـى الثانيــة هــي الجـزاء ف� آ
الخــرة ،وعــن الحسـ ي ن
ـني� يقــول :إنهمــا الظفــر
ي
والنــرة والشــهادة ،وأمــا الحســنة ف� آ
()1
الخــرة ،فهــي الفــوز بالثــواب ،والخــاص مــن العقــاب.
ي
آ
ف
ف
ت
ـن
ـن� الدنيــا والخــرة ،ي� مثــل قولــه جــل شــأنهَ :
{وا َّل ِذيـ َ
ي
و� آيــات قرآنيــة أخــرى أشـ يـر إىل حسـ ي
آ
أ
ف
ف
ـون}
ـو كَانُــواْ يَ ْع َل ُمـ َ
اجـ ُـرواْ ِ ي� ال ّلـ ِـه ِمــن بَ ْعـ ِـد َمــا ظُ ِل ُمــواْ َل ُن َب ِّوئَ َّن ُهـ ْـم ِ ي� ُّ
هَ َ
ـر َلـ ْ
الدنْ َيــا َح َسـ َن ًة َو َل َ ْجـ ُـر ال ِخـ َـر ِة أَ ْكـ ب َ ُ

(النحــل)41:

ف
ن
والشــارة إىل فضــل اللــه عليه،
ـا� عــى ســيدنا إبراهيــم ،عليــه الســام ،إ
و� ســياق الثنــاء الربـ ي
ي
ـ� ســبحانه أنــه آتــاه ف� الدنيــا حســنة ،ملحق ـاً بذلــك مثوبــة حســنة ف� آ
بـ ي ن
الخــرة ،أن ضمــه لعبــاده
ي
ي
ف آ
ف
الصالحـ ي ن
ـ�} (النحــل)122:
الصا ِل ِحـ ي ن َ
ـ� ،فقــال عــز وجــلَ :
{وآتَ ْي َنــا ُه ِ ي� ا ْل ُّدنْ َيــا َح َسـ َن ًة َو ِإنَّــهُ ِ ي� ال ِخـ َـر ِة َل ِمـ َ
ـن َّ
يعـ نـ� تأ� اللــه نبيــه إبراهيــم ،عليــه الســام ،لســان الصــدق ،وأن أ
المــم جميعهــا متفقــون عليــه،
ي
والوالد ،وهــو ف� آ
وقيــل :يعـ نـ� المــال أ
()2
الخــرة لمــن الصالحـ ي ن
ـ�؛ أي مــن أهــل الجنــة.
ي
ي
آ
الحســنة المحمــودة ف ي� الدنيــا غالب ـاً مــا يرافــق ذكرهــا حســنة الخــرة ،لتكتمــل مــرة الفائــز
ـرى ف� ا ْلحيــاة الدنْيــا و ف� آ
ش
ال ِخـ َـر ِة ال َ تَ ْب ِديـ َـل
بهمــا ،مصداقـاً لقولــه عــز وجــل ،بالخصــوصَ { :ل ُهـ ُـم ا ْل ُبـ ْ َ ِ ي َ ِ ُّ َ َ ِ ي
ـو ُز ا ْل َع ِظيـ ُـم} (يونــس ،)64 :فــا يكتمــل الهنــاء ببـ شـرى الحيــاة الدنيــا ،إن لم
ـو ا ْل َفـ ْ
ـات ال ّلـ ِـه َذ ِلــكَ هُ ـ َ
ِلك َِل َمـ ِ
الكب�.161 /5 :
.1
التفس� ي
ي
 .2التسهيل لعلوم ن ز
الت�يل.164 /2 ،
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يتبــع ببـ شـرى المثوبــة ف� آ
الخــرة ،وإال فالحيــاة الدنيــا بلغــت فيهــا المتــع مــن الدرجــات ما بلغــت ،تبقى
ي

قليلــة لزوالهــا ،وانقضــاء شــأنها ،ولــو بعــد حـ ي ن
ـ� ،وخطــر زوالهــا الحتمــي ينغــص عــى المتشــغف لهــا
آ
ـن َآم ُنــواْ َمــا َل ُكـ ْـم ِإ َذا ِقيـ َـل َل ُكـ ُـم
بعيــداً عــن التطلــع لنعيــم الخــرة ،واللــه تعــاىل يقــول{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
الَرض أَرضيتــم با ْلحيــاة الدنْيــا مـ آ
أ
ف
الدنْ َيــا
ـاة ُّ
انفـ ُـرواْ ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه اثَّا َق ْل ُتـ ْـم ِإ َل ْ ِ َ ِ ُ ِ َ َ ِ ُّ َ ِ َ
ـن ال ِخـ َـر ِة َف َمــا َم َتــا ُع ا ْل َح َيـ ِ
ِ
ف آ
ـر ِة ِإال َّ َق ِليـ ٌـل} (التوبــة)38:
ِ ي� ال ِخـ َ
بالخــرة ،ال تتعــدى كونهــا لهــواً ،أمــا آ
ويقــرر ســبحانه أن الحيــاة الدنيــا إذا مــا قورنــت آ
الخــرة،
آ
ـن
{و َمــا ا ْل َح َيــا ُة ُّ
فهــي خـ يـر وأبقــى ،يقــول عــز وجــلَ :
ـر ِّل َّل ِذيـ َ
ـب َو َل ْهـ ٌ
الدنْ َيــا ِإال َّ َل ِعـ ٌ
ـو َو َللـ َّـدا ُر ال ِخـ َـر ُة خَ ـ ي ْ ٌ
آ
يت ُقــون أَ َفـا ت َعق ُلــون} أ
ـتث�
َ ِْ َ
َ َّ َ
(النعــام )32:ومــا أجمــل مــا خُ تمــت بــه هــذه اليــة الكريمــة مــن تعقيــب مسـ ي
ـون} فالعاقــل يختــار لنفســه الــدرب المنجــي ،انطالق ـاً مــن يقينــه وإدراكــه بــوزن الحيــاة
{أَ َف ـا َ ت َْع ِق ُلـ َ
الخــرة ،فــا يوجــد عاقــل يختــار الدنيــا عــى حســاب آ
الدنيــا بالنســبة إىل آ
الخــرة ،وإنمــا يُخــدع الجاهــل
بب�يــق الدنيــا ومظاهــر زينتهــا ،فيفضلهــا ويجهــد نفســه ف ي� طلبهــا ،ويغفــل عــن العمــل الجــاد،
والمطلــوب للفــوز بالحيــاة الباقيــة أ
الزليــة.
تبكيت قاصدي الدنيا فحسب:
بالحســى ،لكــن وصــف القتــل الــذي ن
ن
يعــ�
النــاس يســتوعبون وصــف النــر أو الغلبــة
ي
المت�بـ ي ن
المغــادرة الجســدية للمشــهد ف� الحيــاة الدنيويــة بالحسـ نـى ،يصعــب عــى أذهــان غـ يـر ش
ـ�
ي
ِّ
أ
ن
ـال فإنهــم يحرصــون عــى
ـا� إ
للمعـ ي
اليمانيــة قبولــه؛ لن مطــاف الحيــاة لديهــم ينتهــي بالمــوت ،وبالتـ ي
الحيــاة حرصـاً جمـاً ،وقــد وصــف اللــه حالهــم هــذا ف ي� مواضــع قرآنيــة عــدة ،منهــا مــا جــاء ف ي� قولــه
ـن ا َّل ِذيـ َ ش
ـو يُ َع َّمـ ُـر أَ ْلـ َـف َسـ َن ٍة
تعــاىلَ :
ـاة َو ِمـ َ
ـو ُّد أَ َح ُدهُ ـ ْـم َلـ ْ
� ُكــواْ يَـ َ
ـاس َعـ َـى َح َيـ ٍ
{و َل َت ِج َدنَّ ُهـ ْـم أَ ْحـ َـر َص ال َّنـ ِ
ـن أَ ْ َ

ـون} (البقــرة ،)96:ونعــت اللــه أمثــال
ـر ِب َمــا يَ ْع َم ُلـ َ
ـو ِب ُم َز ْح ِز ِحـ ِـه ِمـ َ
َو َمــا هُ ـ َ
ـن ا ْل َعـ َـذ ِاب أَن يُ َع َّمـ َـر َوال ّلــهُ بَ ِصـ ي ٌ
آ
هــؤالء بالغافلـ ي ن
ـن ال َ
ـ� ،لتعلقهــم بالحيــاة الدنيــا ،واســتبعادهم الخــرة ،فقــال عــز وجــل{ :إَ َّن ا َّل ِذيـ َ
ـون} (يونــس)7:
ـن آيَا ِت َنــا غ َِاف ُلـ َ
يَ ْر ُجـ َ
ـاة ُّ
ـن هُ ـ ْـم َعـ ْ
الدنْ َيــا َواطْ َمأَنُّــواْ ِب َهــا َوا َّل ِذيـ َ
ـون ِلقَاءنَــا َو َر ُضــواْ ِبا ْل َحيـ ِ
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وقــد فضــح اللــه مكنــون الذيــن هــادوا لمــا دعاهــم لتمـ نـ� المــوت ،إن كانــوا صادقـ ي ن
ـ� ف ي�
ي
ـن هَ ــا ُدوا ِإن َز َع ْم ُتـ ْـم أَنَّ ُكـ ْـم أَ ْو ِل َيــاء ِل َّلـ ِـه ِمــن
زعمهــم أنهــم أوليــاء للــه ،فقــال تعــاىلُ { :قـ ْـل يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ

ـ�} (الجمعــة ،)6:حيــث أكــد ســبحانه ســلفاً ف ي� ضــوء علمــه
ـو َت ِإن كُن ُتـ ْـم َص ِاد ِقـ ي ن َ
ـوا ا ْل َمـ ْ
ـاس َف َت َم َّنـ ُ
ون ال َّنـ ِ
ُد ِ
ن
{و َل يَ َت َم َّن ْونَــهُ أَبَــداً ِب َمــا
ـ� المــوت ،فقــال تعــاىلَ :
عــز وجــل بحالهــم بأنهــم لــن يســتجيبوا لطلــب تمـ ي
ــم( }...الجمعــة)7:
َق َّد َم ْ
ــت أَيْ ِد ِيه ْ

{وال َّلــهُ َع ِليـ ٌـم
وعقــب ســبحانهَ عــى إخبــاره عــن هــذه الحقيقــة المتعلقــة بحالهــم ،بقولــهَ :
ـب َوالشَّ ـ َها َد ِة
ون ِم ْنــهُ َف ِإنَّــهُ ُم َل ِقي ُكـ ْـم ثُـ َّـم تُـ َـر ُّد َ
ـو َت ا َّلـ ِـذي ت َِفـ ُّـر َ
ِبالظَّا ِل ِمـ ي ن َ
ـ�* ُقـ ْـل ِإ َّن ا ْل َمـ ْ
ون ِإ َل َعا ِلـ ِـم الْغَ ْيـ ِ
ـون} (الجمعــة ،)8 - 7:فاللــه عليــم بالظالمـ ي ن
ـ� ،ومــن أعظــم الذنــب الخلــل
َف ُي َن ِّب ُئ ُكــم ِب َمــا كُن ُتـ ْـم ت َْع َم ُلـ َ
ف
{و ِإ ْذ َقـ َ
ـال
المحــدث ي� العقيــدة إ
اليمانيــة ،حيــث يقــول ســبحانه عــى لســان عبــده لقمــان الحكيــمَ :
ن
ش
ش
ـركَ َلظُ ْلـ ٌـم َع ِظيـ ٌـم} (لقمــان ،)13:هــذا التعقيــب
ُلق َْمـ ُ
ـان ِلبْ ِنـ ِـه َوهُ ـ َ
ـركْ ِبال َّلـ ِـه ِإ َّن الـ ِّ ْ
ـ� َل تُـ ْ ِ
ـو يَ ِعظُــهُ يَــا بُـ َ ي َّ
ف
ن
ـ� المــوت بمــا يكــذب زعمهــم أنهــم أوليــاء للــه مــن دون النــاس،
عــى منحاهــم ي� التقاعــس عــن تمـ ي
فلــو كانــوا يؤمنــون بذلــك حقيقــة ،لســارعوا لتمنيــه حبـاً ف ي� لقائــه ســبحانه ،ويضــاف إىل هــذا التعقيــب
التأكيــد عــى حقيقــة إيمانيــة ،خاصــة بحتميــة المــوت ،فهــو واقــع بالخلــق جميعهــم ،تحــت مظلــة
اب)(الرعــد.)38 :
( ِل ـك ُِّل أَ َجـ ٍـل ِك َت ٌ

ومــن التبكيــت القـر نآ� لقاصــدي الدنيــا كغايــة مرجــوة دون آ
الخــرة ،بيــان أن هــذه الفئــة مــن
ي
ف آ
ـاس َمــن يَ ُقـ ُ
ـول
النــاس ليــس لهــا ي� الخــرة نصيــب ،أو حــظ مــن الخـ يـرات ،فقــال تعــاىلَ ...{ :ف ِمـ َ
ـن ال َّنـ ِ
ف آ
ف
ـن خَ ـا َ ٍق} (البقــرة )200:وأي حرمــان أفظــع مــن أن يحــرم المــرء
َربَّ َنــا آ ِت َنــا ِ ي� ُّ
الدنْ َيــا َو َمــا َلــهُ ِ ي� ال ِخـ َـر ِة ِمـ ْ
نعيــم آ
الخــرة؟! الـ تـ� فيهــا مــا ال عـ ي ن
ـ� رأت ،وال أذن ســمعت ،وال خطــر عــى قلــب بـ شـر ،ممــا أعــده
ي
و� آ
ف
ف
ن
الخــرة حســنة ،وأن يقيهــم
اللــه لعبــاده المتقـ يـ� ،الذيــن ســألوه أن يؤتَيهــم حســنة ي� الدنيــا ،ي
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة
ـو َن أُ ُجو َر ُكـ ْـم يَـ ْ
ـو ِت َو ِإن ََّمــا ت َُو َّفـ ْ
عــذاب النــار ،وهــو القائــل ســبحانه{ :ك ُُّل نَ ْفـ ٍـس َذآ ِئ َقـ ُـة ا ْل َمـ ْ

ـرور} (آل عمـران)185:
ـار َوأُ ْد ِخـ َـل ا ْل َج َّنـ َـة َف َقـ ْـد َفــا َز َومــا ا ْل َح َيــا ُة ُّ
الدنْ َيــا ِإال َّ َم َتــا ُع الْغُ ـ ُ
َف َمــن ز ُْحـ ِـز َح َعـ ِـن ال َّنـ ِ
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معززات التطلع لنيل إحدى الحسنيني:
المقــام الكريــم الــذي أُعــد للشــهيد عنــد ربــه ،ف ي� ظــل النعيــم الخالــد المقيــم ،ف ي� جنــة
أ
ين
للحســني� ف ي� قلــب
يعــد أحــد أبــرز معــززات رســوخ عقيــدة التطلــع
عرضهــا الســماوات والرضُّ ،
الخــرة ،وفنــاء أ
لم�لــة الدنيــا مــن آ
المؤمــن ،مــع اقـ تـران ذلــك بالتصــور الواضــح ن ز
الوىل وبقــاء الثانيــة،

يضــاف إىل ذلــك مكانــة الشــهيد الرفيعــة عنــد ملــك الســماوات أ
والرض ،وأنــه يبقــى ف ي� حيــاة دون
مــوت ،بخــاف غـ يـره مــن الخلــق ،ولمقــام الشــهيد ن ز
ال�يــة ،صــى اللــه
وم�لتــه عنــد اللــه ،تمـ نـى خـ يـر ب
عليــه وســلم  -عــى مــا لــه مــن حظــوة  -نيــل الشــهادة ف ي� ســبيل اللــه ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول
ـىس بيــدهَ ،و ِد ْد ُت أَ ن ي ِّ� أُ َقا ِتـ ُـل ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه َفأُ ْق َتـ ُـل،
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالَ :
(وا َّلـ ِـذي نَ ْفـ ِ ي
(*)
ـن ث َ َلثًــا أَشْ ـ َه ُد ِبال َّلـ ِـه)
ثُـ َّـم أُ ْح َيــا ،ثُـ َّـم أُ ْق َتـ ُـل ،ثُـ َّـم أُ ْح َيــا ،ثُـ َّـم أُ ْق َتـ ُـلَ ،ف ـك َ
َان أبــو هُ َريْـ َـر َة يَقُو ُل ُهـ َّ
1

ومــن معــززات التطلــع إلحــدى الحسـ ي ن ت
ـ� إحداهمــا الظفــر والنــر ،الوعــود الربانيــة
ـني� ،الـ ي

ـ� ،فقــد وعدهــم بالنــر المبـ ي ن
ـ� بالنــر والتمكـ ي ن
الصادقــة للمؤمنـ ي ن
ـ� ،فقــال عــز وجــل{ :يَــا أَيُّ َهــا
نص ُكـ ُـم ال ّلــهُ
نص ُكـ ْـم َويُ َث ِّبـ ْ
ا َّل ِذيـ َ
ـت أَ ْق َد َام ُكــم} (محمــد ،)7:وقــال تعــاىل{ِ :إن يَ ُ ْ
ـروا ال َّلــهَ يَ ُ ْ
ـن َآم ُنــوا ِإن تَنـ ُ ُ
ـون} (آل
ـوك ِِّل ا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
نص ُكــم ِّمــن بَ ْعـ ِـد ِه َو َعـ َـى ال ّلـ ِـه َف ْل َي َتـ َ
َفـا َ غَا ِلـ َ
ـب َل ُكـ ْـم َو ِإن يَخْ ُذ ْل ُكـ ْـم َف َمــن َذا ا َّلـ ِـذي يَ ُ ُ

ِ

عمــران)160 :

ـ� باالســتخالف والتمكـ ي ن
ومــن هــذه المعــززات وعــد المؤمنـ ي ن
{و َعـ َـد
ـ� لدينهــم ،فقــال تعــاىلَ :
ف أ
ـن ِمــن َق ْب ِل ِهـ ْـم
اسـ َتخْ َل َف ا َّل ِذيـ َ
ال َّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
الصا ِل َحـ ِ
ـن َآم ُنــوا ِمن ُكـ ْـم َو َع ِم ُلــوا َّ
ـات َل َي ْسـ َتخْ ِل َف َّن ُهم ِ ي� ْال َ ْر ِض ك ََمــا ْ
ىض
ن
ش
ـون
� ُكـ َ
َو َل ُي َمكِّ ـ ن َ ن َّ
ـ� َل ُهـ ْـم ِدي َن ُهـ ُـم ا َّلـ ِـذي ا ْرتَـ َ َل ُهـ ْـم َو َل ُي َب ِّد َل َّن ُهــم ِّمــن بَ ْعـ ِـد خَ ْو ِف ِهـ ْـم أَ ْمنـاً يَ ْع ُب ُدونَـ ِ ي
ـ� َل يُ ْ ِ
ُون} (النــور)55:
َاس ـق َ
ب ي� شَ ـ ْيئاً َو َمــن َك َفـ َـر بَ ْعـ َـد َذ ِلــكَ َفأُ ْو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم ا ْلف ِ
وحقــق اللــه لنبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،العــودة إىل وطنــه فاتح ـاً ،وفــاء لوعــد وعــده
ـاد ُقــل َّرب ي ِّ� أَ ْع َلـ ُـم َمــن َجــاء
إيــاه ،حيــث قــال تعــاىل{ِ :إ َّن ا َّلـ ِـذي َفـ َـر َض َع َل ْيــكَ ا ْل ُقـ ْـر َ
آن َلـ َـرا ُّدكَ ِإ َل َم َعـ ٍ
با ْلهــدى ومــن هُ ف
ــا ٍل ُّمب ي ن
ــ�} (القصــص)85:
ِ ُ َ ََ ْ َ
ــو ِ ي� َض َ ِ ٍ
التم� ،باب ما جاء ف� ن
* صحيح البخاري ،كتاب ن
التم� ،ومن ن
تم� الشهادة.
ي
ي
ي
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والمؤمــن المهاجــر عــن وطنــه قـراً وظلمـاً ،وهــو يتطلــع ألن تتحقــق لــه عــودة ،يوقــن بــأن
المــم وتاريخهــا ،أ
هــذا التطلــع لــه مــا يعــززه مــن واقــع أ
وبالخــص عنــد مطالعــة مجريــات أحــداث
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بعــد أن هاجــر ،وخــال بضــع
السـ يـرة النبويــة المطهــرة ،فمــا لبــث النـ ب ي
سـ ي ن
ـن� ،عــاد فاتحـاً لمكــة المكرمــة ،يهــدم أصنامهــا ،ويقيــم فيهــا الحــق والعــدل ،عــى منهــاج ربــه،

التغي� المنشــود
واليمــان بالبعــث والنشــور ،وبقــدرة اللــه عــى إحــداث
منطلقـاً مــن عقيــدة التوحيــد إ
ي
ف
و� واقــع الظالمـ ي ن
ين
ـ� بمحقهــم ،واســتئصال شــأفتهم.
ف ي� واقــع المسـ
ـتضعف� لصالحهــم ،ي
النرص والعزة والتمكني ألهل فلسطني:

أهــل فلسـ ي ن
ـط� يعانــون مــن تبعــات االحتــال الغاشــم ألرضهــم ومقدســاتهم ،ومــا يتبــع

ذلــك مــن ويــات وتداعيــات نالــت مــن دمائهــم ،وحرياتهــم ،واقتصادهــم ،لكنــه لــم ولــن ينــال بــإذن
اللــه تعــاىل مــن إيمانهــم بحقهــم ،وحتميــة انتصارهــم ،حـ تـى وهــم مكلومــون ،وجراحهــم تـ ن ز
ـ�ف
دمـاً ،لــم يســقطوا الرايــة ،وســتبقى هاماتهــم تناطــح الســحاب ،فهــم ينهضــون بعــد الجـراح أقــوى
ممــا كانــوا قبلهــا ،وصحابــة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أثـ نـى اللــه عــى عزيمتهــم وثباتهــم،
إذ وثبــوا ناهضـ ي ن
اس ـ َت َجابُواْ ِل ّلـ ِـه
ـ� للعــا عــى الرغــم مــن جراحهــم ،فقــال عــز وجــل فيهــم{ :ا َّل ِذيـ َ
ـن ْ
ـن أَ ْح َس ـ ُنواْ ِم ْن ُهـ ْـم َواتَّ َقــواْ أَ ْجـ ٌـر َع ِظيـ ٌـم} (آل عم ـران.)172:
ـول ِمــن بَ ْعـ ِـد َمــا أَ َصابَ ُهـ ُـم ا ْل َقـ ْـر ُح ِل َّل ِذيـ َ
الر ُسـ ِ
َو َّ

واللــه ينهــى المؤمنـ ي ن
{وال َ ت َِه ُنــوا
ـ� عــن االستســام للجـراح والحــزن والوهــن ،فيقــول تعــاىلَ :
ـ�} (آل عمـران ،)139:ويتبــع اللــه هــذا النهــي بلفــت أ
أ
النظــار
ـو َن ِإن كُن ُتــم ُّم ِؤْم ِنـ ي ن َ
َوال َ ت َْح َزنُــوا َوأَن ُتـ ُـم ال َ ْع َلـ ْ
أ
ف
لغ�هــم ،فمــن رسه يــوم
إىل ســنة ثابتــة ي� الخلــق ،أن اليــام دول ،ال تــدوم أحوالهــا لهــم ،وال ي
ـ� بهــا مــن المؤمنـ ي ن
ســاءه آخــر ،ويلفــت القـرآن الكريــم أنظــار المتدبريــن ف� آياتــه مــن المخاطبـ ي ن
ـ� ،إىل
ي
حتميــة انتصارهــم ،وتغـ يـر أحوالهــم ،مــن االســتضعاف إىل القــوة والتمكـ ي ن
ـ� ،فيقــول عــز وجــل{ِ :إن
أ
ـن
ـو َم َقـ ْـر ٌح ِّم ْث ُلــهُ َو ِت ْلــكَ اليَّـ ُ
ـام ن َُد ِاو ُل َهــا بَـ ي ْ ن َ
ـاس َو ِل َي ْع َلـ َـم ال ّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
ـس ا ْل َقـ ْ
ـ� ال َّنـ ِ
يَ ْم َس ْسـك ُْم َقـ ْـر ٌح َف َقـ ْـد َمـ َّ
ـ�} (آل عم ـران)140 :
ـب الظَّا ِل ِمـ ي ن َ
َآم ُنــواْ َويَ َّت ِخـ َـذ ِمن ُكـ ْـم شُ ـ َه َداء َوال ّلــهُ ال َ يُ ِحـ ُّ
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لكــن الفــرق شاســع بـ ي ن
ـ� أصنــاف النــاس ،مــن ناحيــة منهــج الذيــن يرجــون مــن اللــه مثوبــة
ن
ـ� اليائسـ ي ن
ـ� البائسـ ي ن
وأجـراً ،حـ تـى وهــم مثخنــون بالجـراح ،وبـ ي ن
المعا�
ـ� مــن رحمــة اللــه ،وحــول هــذه
ي
ف
ـون
ـون َوت َْر ُجـ َ
ـون ك ََمــا تَأْ َلمـ َ
ـون َف ِإنَّ ُهـ ْـم يَأْ َل ُمـ َ
ـو ِم ِإن تَكُونُــواْ تَأْ َل ُمـ َ
يقــول ســبحانهَ :
{وال َ ت َِه ُنــواْ ِ ي� ابْ ِتغَ ــاء ا ْل َقـ ْ
َان ال ّلــهُ َع ِليم ـاً َح ِكيم ـاً} (النســاء)104:
ـون َوك َ
ـن ال ّلـ ِـه َمــا ال َ يَ ْر ُجـ َ
ِمـ َ

اليمــان بحتميــة الوجــود والبقــاء ،رغــم تفاقــم الكيــد ،وح ْبــك المؤام ـرات،
ومــن معــززات إ
وترســانة أ
ت
ين
العــداء ،ش
الــ�
بــرى الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
للمســلم� بالطائفــة الناجيــة ،ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه
ـر ِة بــن شُ ـ ْ
ســتبقى ظاهــرة رغــم الصعــاب الجامحــة ،فعــن ا ْل ُم ِغـ ي َ
ـع َب َة ،عــن النـ ب ي

َــة ِم ْ ت
وســلم ،قــال(َ :ل تَــ َز ُال طَا ِئف ٌ
ــون َع َ
ــة)
ــى ا ْل َح ِّ
ــ� يُقَا ِت ُل َ
ــق ظَ ِاه ِر َ
يــن ِإ َل يَ ْ
ــو ِم ا ْل ِق َي َام ِ
ــن أُ َّم ِ ي
ف
ـان ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(َ :ل تَـ َز ُال طَا ِئ َفـ ٌـة مــن
و� روايــة عــن ث َ ْوبَـ َ
ي
ض
ت
ت
ت
()2
ــم ك ََذ ِلــكَ )
يــن عــى ا ْل َح ِّ
ــم مــن خَ َذ َل ُه ْ
�هُ ْ
ــه َوهُ ْ
ــ� ظَ ِاه ِر َ
ــر ال َّل ِ
ــم ،حــى يَــ ِأْ ي َ� أَ ْم ُ
ــقَ ،ل يَ ُ ُّ
أُ َّم ِ ي
وعمــاد منهــج الطائفــة الناجيــة ف ي� المحافظــة عــى اســتمرارية الوجــود والبقــاء ،يقــوم عــى
ـن
الصـ بـر والمصابــرة والربــاط والتقــوى ،عمـا ً بأمــر اللــه لهــم ،حيــث يقــول عــز وجــل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
()1

ــرواْ َو َر ِابطُــواْ َواتَّقُــواْ ال ّلــهَ لعلكــم تفلحــون} (آل عمــران.)200 :
َآم ُنــواْ ْ
اص ِب ُ
ــرواْ َو َص ِاب ُ

ـلم� ،وأن يعجــل لنــا بالفتــح المبـ ي ن
الســام والمسـ ي ن
ـ� ،والتحــرر
نرجــوه ســبحانه أن ينــر إ
ـ� وأرسهــم ،وأن يحــرر أرسانــا ،ويتقبــل شــهداءنا ف� عليـ ي ن
ممــا نحــن فيــه مــن قيــود الظالمـ ي ن
ـ� ،وأن
ي
يجعــل الحسـ ي ن
ـني� أملنــا ومحــط أنظارنــا واهتمامنــا ،ونســأله ســبحانه ســؤال خـ يـر الســلفَ { :ربَّ َنــا ال َ
ــب َل َنــا ِمــن َّل ُدنــكَ َر ْح َم ً
ــاب} (آل عمــران.)8:
ت ُِــز ْغ ُق ُلوبَ َنــا بَ ْع َ
ــة ِإنَّــكَ أَ َ
نــت ا ْل َوهَّ ُ
ــد ِإ ْذ هَ َديْ َت َنــا َوهَ ْ

اليمان ،باب نزول عيىس ابن مريم حاكماً...
 .1صحيح مسلم ،كتاب إ
ض
ت
ـ� ظاهريــن عــى الحــق ال ي�هــم
 .2صحيــح مســلم ،كتــاب إ
المــارة ،بــاب قولــه صــى هللا عليــه وســلم( :ال تـزال طائفــة مــن أمـ ي
مــن خالفهــم).
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نظــرة يف معنــى الهجــرة
وأهدافهــا وفقــه أحكامهــا
الشيخ إبراهيم خليل عوض هللا
رئيس التحرير
الهجــرة تعـ ن ف
ث
ت
ـا� هجــر،
ـ� ي� أبســط معانيهــا اللغويــة الــرك ،وهــي مشــتقة مــن الفعــل الثـ ي
ي

ن
ـ� االنتقــال مــن مــأوى إىل آخــر ،ســواء عــى نطــاق فــردي ،أم جماعــي ،ويطلــق مصطلــح المهاجــر
وتعـ ي
عــى مــن يقــوم بفعــل الهجــرة ،بغــض النظــر عــن أســبابه لذلــك وغاياتــه ،ومــن أســباب الهجــرة
الهــروب مــن أوضــاع اقتصاديــة أو أمنيــة أو معيشــية معينــة ،إىل أمكنــة أخــرى ،يطمــح أن تكــون
أفضــل مــن البيئــات المهاجــر منهــا.
ودينيــاً كانــت الهجــرة بالديــن طلبــاً لنرصتــه ،والفــرار مــن أعدائــه ،وقــد مارســها أنبيــاء
ف
الســامي ،تمثلــت ف ي� أبهــى صورهــا ف ي� هجــرة
وصالحــون ،والهجــرة بالديــن مــن بلــد إىل آخــر ،ي� العهــد إ
ت
ـ� توجــت بهجــرة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
مســلمي مكــة المكرمــة إىل المدينــة المنــورة ،والـ ي
ض
الســام ،وانتصــار الديــن،
ر� اللــه عنــه ،ولعالقــة الهجــرة بالدعــوة إىل إ
وصاحبــه ب يأ� بكــر الصديــق ،ي
وعــزة المسـ ي ن
ـلم� ،فقــد نزلــت آيــات قرآنيــة كريمــة تحــدد أحكام ـاً واضحــة لهــا ،ولبعــض متعلقاتهــا

وتداعياتهــا ،وبهــدف االســتذكار واســتنباط العــر أ
والحــكام مــن أدلــة الهجــرة وتداعياتهــا ،ســنحاول
ب
أ
ف
ف
ش
و� ظــل حــوادث
إلقــاء نظــرة متدبــرة ي� تلــك الدلــة ،بمناســبة ذكــرى الهجــرة النبويــة ال�يفــة ،ي
الهجــرة الحديثــة القرسيــة منهــا واالختياريــة ،ويتخلــل هــذه النظــرة محاولــة التأمــل ف ي� ســت مســائل
الجابــة عــن ســؤال :مـ تـى يكــون
ذات صلــة ،بــدءاً مــن التعريــج عــى حكــم الهجــرة ،ثــم محاولــة إ
تــارك الهجــرة ظالمـاً لنفســه؟ وأهميــة باعــث الهجــرة لمثوبتهــا ،والوقــوف عنــد الهجــرة كأمــارة وعالمــة
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ـ� المتسـ ي ن
ـلم� بالظالمـ ي ن
فارقــة ،وبيــان الوجــه المـ شـروع لعالقــة المسـ ي ن
ـبب� بهجرتهــم عــن أوطانهــم،
والنصــار كأنمــوذج جديــر بالمحــاكاة ،ف� ضــوء أ
بــ� المهاجريــن أ
والصــورة البهيــة للعالقــة ي ن
الدلــة
ي
ـ� لهــا.
النظريــة والواقــع التطبيقــي العمـ ي
حكم الهجرة:

الهجــرة أنــواع ،منهــا االضطــراري ،ومنهــا االختيــاري ،ومنهــا المســتمر الدائــم ،ومنهــا
ف
بالســام ،كانــت بســبب ظــروف قهريــة أحاطــت بالرســول ،صــى
المنقطــع ،فالهجــرة ي� بدايــة العهــد إ
اللــه عليــه وســلم ،والثلــة المؤمنــة أ
الوىل ،وقــد وصلــت ألن تكــون فرضـاً واجبـاً ،ولــم تكــن ف ي� مرحلــة
أ ف
الســام ،وحمايــة وجــود
الفــرض اختياريــة أو مزاجيــة؛ لنهــا ي� تلــك المرحلــة كانــت متطلبـاً النتصــار إ
ـلم� ،وبعــد العــودة إىل مكــة المكرمــة وانتصــار الســام المتــوج بالفتــح أ
المسـ ي ن
العظم ،أوقــف العمل
إ
بفــرض الهجــرة ،ففــي الحديــث الصحيــح ،عــن ابــن َعبـ ٍ ض
ر� اللــه عنهمــا ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه،
َّ
ـاس ،ي
()1
اس ـ ُت ْن ِف ْرت ُْم َفان ِْفـ ُـروا)
ـحَ ،و َل ِكـ ْ
ـن ِج َهــا ٌد َو ِن َّيـ ٌـةَ ،و ِإ َذا ْ
صــى اللــه عليــه وســلم( :ال َ ِه ْجـ َـر َة بَ ْعـ َـد ال َف ْتـ ِ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ
ـع ِبأَ ِخيـ ِـه ُم َجا ِلـ ِـد بْـ ِـن َم ْسـ ُ
(جــا َء ُم َج ِاشـ ٌ
ـع بــن َم ْسـ ُ
ود ،قــالَ :
ـع ٍ
ـع ٍ
وعــن ُم َج ِاشـ ِ
ودِ ،إ َل ال َّنـ ِب ي ِّ

اله ْجـ َـر ِةَ ،ف َقـ َ
َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،ف َقـ َ
ـن
ـح َم َّكـ َـةَ ،و َل ِكـ ْ
ـال :هَ ـ َـذا ُم َجا ِلـ ٌـد يُ َب ِاي ُعــكَ َعـ َـى ِ
ـال :ال َ ِه ْجـ َـر َة بَ ْعـ َـد َف ْتـ ِ
()2
ال ْس ـا َ ِم)
أُبَ ِاي ُعــهُ َعـ َـى ِإ
ض
ـاو َر ٌة
ـاء يقــولَ :ذهَ ْبـ ُ
وعــن َعطَـ ٍ
ـي ُم َجـ ِ
ـت مــع ُع َب ْيـ ِـد بــن ُع َمـ ي ْ ٍ
ر� اللــه عنهــاَ ،و ِهـ َ
ـر إىل َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
َ ()4
ـح اللــه عــى ن َِب ِّيـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم َم َّكــة)
ـر( ،)3فقالــت لنــا( :انْ َقطَ َعـ ْ
ـت ا ْل ِه ْجـ َـر ُة ُم ْنـ ُـذ َف َتـ َ
ِبث َِبـ ي ٍ
ــاح ،قــالُ :ز ْر ُت َعا ِئشَ َ
ــر ِة،
ــة مــع ُع َب ْي ِ
وعــن َعطَ ِ
ــرَ ،ف َســأَ َل َها عــن ا ْل ِه ْج َ
ــد بــن ُع َم ي ْ ٍ
ــاء بــن ب يأ� َربَ ٍ

ـن يَ ِفـ ُّـر أَ َح ُدهُ ـ ْـم ِب ِد ِينـ ِـه إىل ال َّلـ ِـهَ ،و ِإ َل َر ُســو ِل ِه ،صــى اللــه عليــه
ـو َم ،كان ُ
الم ِؤْمـ ُ
فقالــت(َ :ل ِه ْجـ َـر َة ا ْل َيـ ْ
ـث
ـن يَ ْع ُبـ ُـد َربَّــهُ َح ْيـ ُ
وســلمَ ،مخَ ا َفـ َـة أَ ْن يُ ْفـ ت َ ن َ
ـو َم؛ َف َقـ ْـد أَظْ َهـ َـر اللــه ْ ِإ
ال ْسـ َـا َمَ ،فا ْل ُم ِؤْمـ ُ
ـ� عليــهَ ،فأَ َّمــا ا ْل َيـ ْ

ـن ِج َهــا ٌد َو ِن َّيـ ٌـة)
شَ ــا َءَ ،و َل ِكـ ْ

()5

والس�.
والس� ،باب فضل الجهاد
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
ي
والس� ،باب ال هجرة بعد الفتح.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
ف
و� آخــره راء ،وهــو جبــل عظيــم بالمزدلفــة ،عــى يســار الذاهــب منهــا
.3قولــه( :ثبـ يـر) بفتــح الثــاء وكــر البــاء ،وســكون اليــاء ،ي
يم� الذاهب من ن
إىل ن
م� ،وعىل ي ن
م� إىل عرفات( .عمدة القاري)262 /9 :
والس� ،باب ال هجرة بعد الفتح.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
 .5صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب منه.
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ف
ض
ـح اللــه عــى
ر� اللــه عنهــا ،قالــت( :انْ َقطَ َعـ ْ
ـت ا ْل ِه ْجـ َـر ُة ُم ْنـ ُـذ َف َتـ َ
ي
و� روايــة عنــه أن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي

ــه ،صــى اللــه عليــه وســلم َمك َ
َّــة)
ن َِب ِّي ِ
المس� ،أن ض
القا� أبا يعىل ،قال :كانت الهجرة فرضاً إىل أن فتحت مكة.
جاء ف ي� زاد
ي
ي
وقال الحسن :فرض الهجرة باق ،واعلم أن الناس ف ي� الهجرة عىل ثالثة ضأ�ب:
الســام ف ي� دار الحــرب ،خوفـاً عىل نفســه ،وهو
 )1مــن تجــب عليــه ،وهــو الــذي ال يقــدر عــى إظهــار إ
()1

اج ُرواْ}(النســاء)97 :
ـن أَ ْر ُض ال ّلـ ِـه َو ِاسـ َ
قــادر عــى الهجــرة ،فتجــب عليــه ،لقولــه تعــاىل{ :أَ َلـ ْـم تَ ُكـ ْ
ـع ًة َف ُت َه ِ

ن
ـا� ،مــن ال تجــب عليــه ،بــل تســتحب لــه ،وهــو مــن كان قادراً عــى إظهــار دينــه ف ي� دار الحرب.
 )2والثـ ي

 )3والثالــث ،مــن ال تســتحب لــه ،وهــو الضعيــف الــذي ال يقــدر عــى إظهــار دينــه ،وال عــى الحركــة،
ن
()2
ـا� وال َزِمــن ،فلــم تســتحب لــه؛ للحوق المشــقة.
كالشــيخ الفـ ي
ويشــبه مــا ذهــب إليــه الحســن قــول ابــن حجــر ف ي� الفتــح :فــا تجــب الهجــرة مــن بلــد قــد
ين
المســلم� أحــد ثالثــة:
فتحــه المســلمون ،أمــا قبــل فتــح البلــد ،فمــن بــه مــن
أ
الول :قادر عىل الهجرة منها ،ال يمكنه إظهار دينه ،وال أداء واجباته ،فالهجرة منه واجبة.
ن
ين
المســلم� بهــا،
لتكثــر
الثــا� :قــادر ،لكنــه يمكنــه إظهــار دينــه ،وأداء واجباتــه ،فمســتحبة
ي
ي
ومعونتهــم وجهــاد الكفــار ،أ
والمــن مــن غدرهــم ،والراحــة مــن رؤيــة المنكــر بينهــم.
القامــة ،فــإن حمــل عــى نفســه،
غــره ،فتجــوز لــه إ
الثالــث :عاجــز بعــذر مــن أرس أو مــرض أو ي
وتكلــف الخــروج منهــا أجــر.

()3

الســام،
فبعــض العلمــاء يــرون أن الهجــرة انقطعــت بفتــح مكــة؛ بعــد أن صــارت مكــة بلــد إ
ـح) فالمـراد
وقــال الحســن :الهجــرة غـ يـر منقطعــة أبــداً ،وأمــا قولــه عليــه الســام(َ :ل ِه ْجـ َـر َة بَ ْعـ َـد ال َف ْتـ ِ
الهجــرة المخصوصــة؛ فإنهــا انقطعــت بالفتــح ،وبقــوة الســام ،أمــا لــو اتفــق ف� بعــض أ
الزمــان كــون
إ
ي
ف
ن ف
و� عددهــم قلــة ،ويحصــل للكفــار بســبب كونهــم معهــم شــوكة ،وإن هاجــر
ي
المؤمنــ� ي� بلــد ،ي
المســلمون مــن تلــك البلــدة ،وانتقلــوا إىل بلــدة أخــرى ،ضعفــت شــوكة الكفــار ،فهاهنــا تلزمهــم
()4
الهجــرة ،عــى مــا قالــه الحســن؛ ألنــه قــد حصــل فيهــم مثــل العلــة ف ي� الهجرة مــن مكــة إىل المدينــة.
والس� ،باب ال هجرة بعد الفتح.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
المس�156 /2 :
 .2زاد
ي
 .3فتح الباري190 /6 :
الكب�.169 /15 :
.4
التفس� ي
ي
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ن
ـ� المحيــط بالمهاجــر ،فهــو حكــم
ممــا ســبق يظهــر أن حكــم الهجــرة ،يرتبــط بالظــرف الديـ ي
مــرن ،يقتـض ي اللــزوم والوجــوب أحيانـاً ،كمــا يقتـض ي الكــف عنهــا ف ي� أحيــان أخــرى ،وذلــك كلــه مرتبــط
ف
ت
ـ� يقيــم فيهــا ،فــإن كانــت بيئــة قهريــة يضيــق عليــه
بحجــم المؤثـرات المحيطــة بالمســلم ي� البيئــة الـ ي
فيهــا القيــام بواجباتــه الدينيــة ،أو يضطهــد بســبب ذلــك ،فالهجــرة ف ي� مثــل هــذه الحالــة تُطْ َلــب إىل
بلــد أكـرث أمانـاً أو حريــة ،وال تُطْ َلــب إن لــم تبلــغ بــه الشــدائد ،والمضايقــات حــد الخطــر الداهــم.
متى يكون تارك الهجرة ظاملاً لنفسه؟
ف� ضــوء حكــم الهجــرة المبـ ي ن
ـ� آنف ـاً ،يظهــر أن المتقاعــس عــن الهجــرة ف ي� البيئــة القهريــة
ي

ت
الســام ،أو العمــل بأحكامــه ،فــإن بقــاءه مقيم ـاً فيهــا
ـ� يضطهــد فيهــا المــرء بســبب اعتناقــه إ
الـ ي
يجلــب إليــه المهانــة ،والتنــازل عــن واجباتــه الدينيــة ،وقــد يلحــق بــه أ
الذى والظلــم ف ي� ظــل حالــة
ن
ت
ـا� للمستسـ ي ن
ـلم� لتبعــات االســتضعاف بأنهــم
ـ� يعايشــها ،مــن هنــا كان الوصــف الربـ ي
االســتضعاف الـ ي
أ
ـن ت ََو َّفاهُ ـ ُـم ا ْل َم آل ِئ َكـ ُـة ظَا ِل ِمــي أَنْف ُِسـ ِـه ْم َقا ُلــواْ ِفيـ َـم
ظالمــون لنفســهم ،فقــال عــز وجــل{ِ :إ َّن ا َّل ِذيـ َ
كُنتــم َقا ُلــواْ ُكنــا مس ـت ْضعف ن ف أ
ـع ًة َف ُت َه ِاجـ ُـرواْ ِفي َهــا َفأُ ْو َلــ ِـئكَ
ـن أَ ْر ُض ال ّلـ ِـه َو ِاسـ َ
َّ ُ ْ َ َ ِ ي َ
ُ ْ
ـواْ أَ َلـ ْـم تَ ُكـ ْ
� ِ ي� ال َ ْر ِض َقا ْلـ َ
ــراً} (النســاء)97:
ــم َو َس ْ
ــاءت َم ِص ي
ــم َج َه َّن ُ
َمأْ َواهُ ْ

المـراد بـــ { ت ََو َّفاهُ ـ ُـم ا ْل َم آل ِئك َُة}تقبــض أرواحهــم ،وحــ� عــن الحســن ،أن المعـ نـى ش
تح�هــم
ي
إىل النــار ،و{ظَا ِل ِمــي أَنْف ُِسـ ِـه ْم} نصــب عــى الحــال ،أي ظالميهــا بـ تـرك الهجــرة ،وقــول المالئكــة{ِ :فيـ َـم
كُنتــم} تقريــر وتوبيــخ ،وقــول هــؤالءُ { :كنــا مس ـت ْضعف ن� ف� أ
ال َ ْر ِض} اعتــذار غـ يـر صحيــح؛ إذ كانــوا
ُ ْ
َّ ُ ْ َ َ ِ ي َ ِ ي

ـن
يســتطيعون الحيــل ،ويهتــدون الســبيل ،ثــم وقفتهــم المالئكــة عــى ذنبهــم ،بقولهــم{ :أَ َلـ ْـم تَ ُكـ ْ
أَر ُض ال ّلــه واســع ًة َفتهاجــرواْ فيهــا} أ
والرض ف ي� قــول هــؤالء هــي أرض مكــة خاصــة ،وأرض اللــه هــي
ْ
ِ َ ِ َ َُ ِ ُ

أ
أ
ف
ـو�
الرض إ
بالطــاق .والم ـراد فتهاجــروا فيهــا إىل موضــع المــن ،وهــذه المقالــة إنمــا هــي بعــد تـ ي
المالئكــة ألرواح هــؤالء ،وهــي دالــة عــى أنهــم ماتــوا مسـ ي ن
ـلم� ،وإال فلــو ماتــوا كافريــن لــم يقــل لهــم
شــيئاً مــن هــذا ،وإنمــا ضأ�ب عــن ذكرهــم ف� الصحابــة لشــدة مــا واقعــوه ،ولعــدم تعـ ي ن
ـ� أحــد منهــم
ي
باليمــان ،والحتمــال ردتــه ،وتوعدهــم اللــه تعــاىل بــأن مأواهــم جهنــم.
إ

ز ف
تفس� الكتاب العزيز.100 /2 :
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واسـ ن
ـتث� اللــه جــل ف ي� عــاه مــن هــذا التأنيــب ،ومــن وصــف ظلــم النفــس ،العاجزيــن حقيقة
عــن مبـ ش
ـال َوال ِّن َســاء
ـا�ة الهجــرة حــال االســتضعاف ،فقــال عــز وجــل{ِ :إال َّ ا ْل ُم ْس ـ َت ْض َع ِف ي ن َ
� ِمـ َ
الر َجـ ِ
ـن ِّ
ون ســبيال ً} (النســاء ،)98:قــال ابــن َعبـ ٍ ض
ر� اللــه عنهمــا:
يع َ
َوا ْل ِو ْلـ َـد ِان ال َ يَ ْس ـ َت ِط ُ
َّ
ون ِحي َلـ ًـة َوال َ يَ ْه َتـ ُـد َ َ ِ
ـاس ،ي
()1
ـاء)
(كنــت أنــا َوأُ ِّمــي مــن ا ْل ُم ْس ـ َت ْض َع ِف ي ن َ
�؛ أنــا مــن ا ْل ِو ْلـ َـد ِانَ ،وأُ ِّمــي مــن ال ِّن َسـ ِ
فزمنــة الرجــال ،وضعفــة النســاء ،والولــدان ،مســتثنون مــن الحكــم الســابق ،والحيلــة لفــظ

أ
وغ�همــا،
عــام لســباب أنــواع التخلــص ،والســبيل ســبيل المدينــة ،فيمــا ذكــر مجاهــد والســدي ي
()2
والصــواب أنــه عــام ف ي� جميــع الســبل.
أهمية باعث الهجرة ملثوبتها:
أ
ن
ـ� أيمــا عنايــة ببواعــث الســلوك ،ومنــه الهجــرة
المــور بمقاصدهــا وغاياتهــا ،إ
والســام عـ ي
ألســباب دينيــة ،فينبغــي أن يُقصــد بهــا وجــه اللــه تعــاىل ،وأن تكــون ف ي� ســبيله ســبحانه ،وإال كانــت

هبــاء منثــوراً.
أ
ض
ض
ر� اللــه عنــه ،أَ َّن
�ب بالهجــرة مث ـا ً تطبيق ـاً لمقاصــد الفعــال وبواعثهــا ،فعــن ُع َمــر ،ي
ـول ال َّلــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال ْ :أ
(ال َ ْع َمـ ُ
َر ُسـ َ
ـن كانــت
ـوىَ ،ف َمـ ْ
ـال ِبال ِّن َّيـ ِـةَ ،و ِل ـك ُِّل ْامـ ِـر ٍئ مــا نَـ َ
ِ
ـن كانــت ِه ْج َرتُــهُ ُلدنْ َيــا يُ ِصي ُب َهــا ،أو ْامـ َـرأَ ٍة
ِه ْج َرتُــهُ إىل ال َّلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِهَ ،ف ِه ْج َرتُــهُ إىل ال َّلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِهَ ،و َمـ ْ
()3
ــر إليــه)
يَ ت َ ز َ� َّو ُج َهــاَ ،ف ِه ْج َرتُــهُ إىل مــا هَ َ
اج َ
فالهجــرة للديــن ،تختلــف صــورة وحكمـاً وأهدافـاً عــن يغ�هــا ،فالــذي يهاجــر بهــدف االنتصار
للديــن ،ليــس كمــن دفعتــه الظــروف أو المطامــع لهجــر بلــده ووطنــه ،فبعــض المهاجريــن يختــارون
ســبيل الهجــرة إىل بــاد أخــرى هربــاً مــن أحــوال معيشــية قاســية ،ومــن تلــك أ
الحــوال الضغــوط
ف
ـياس ومنــع حريات،
الممارســة مــن قبــل الجهــات المتنفــذة ي� البلــد الــذي يهاجــر منــه ،فهنــاك قهــر سـ ي
وهنــاك مخاطــر قــد تصــل إىل حــد تهديــد حيــاة النــاس ،أو تعرضهــم ف ي� بعضهــا لضغــوط اقتصاديــة
ال�ائــب أ
مــن ض
والتــاوات ،وتقييــد حركــة العبــور والنقــل ،وبعــض النــاس تكــون لهــم رغبــات ف ي� ألــوان
لعيشــهم وعيالهــم ،فيختــارون ولــوج درب الهجــرة لتحقيــق مآربهــم وتطلعاتهــم.
الص� فمات هل يصىل عليه.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب إذا أسلم ب ي
ز ف
تفس� الكتاب العزيز .100 /2 :
 .2المحرر
الوج� ي� ي
ي
 .3صحيح البخاري ،كتاب اليمان ،باب ما جاء إن أ
العمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى.
إ
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نظرة يف معنى الهجرة وأهدافها وفقه أحكامها

والفــرق مــن حيــث المثوبــة والرعايــة الربانيــة ،واضــح بـ ي ن
ـ� مــن يهاجــر تحــت ضغــط الظــروف

المعيشــية ،أو ألســباب حياتيــة وخاصــة ،وبـ ي ن
ـ� الــذي يهاجــر تنفيــذاً لحكــم ش�عــي ،أو بهــدف االنتصار
للديــن ،وفــق مــا بينــه الق ـرآن الكريــم ،وخاتــم النبيـ ي ن
ـ� رســولنا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم.
الهجرة أمارة وعالمة فارقة:
حــ� تقتضيهــا أ
ألهميــة الهجــرة ودورهــا البــارز ي ن
الحــوال والظــروف ،ف ي� االنتصــار للديــن،
وحشــد الطاقــات عــى هــذا الــدرب ،ولتحقيــق هــذه الغايــة الســامية ،فقــد جعلهــا اللــه عالمــة
ـ� فســطاط العاملـ ي ن
فارقــة ،بـ ي ن
ـ� للديــن ،المســتعدين للتضحيــة ف ي� ســبيله ،وتقديــم أنفــس المتــاح

ين
لديهــم ف� ســبيل اللــه ،ي ن
يــن َآم ُنــواْ
وبــ� فريــق
المتخلفــ� عــن الواجــب ،فقــال عــز وجــل{ِ :إ َّن ا َّل ِذ َ
ي

ف
ـرواْ أُ ْو َلــ ِـئكَ بَ ْع ُض ُهـ ْـم أَ ْو ِل َيــاء
َوهَ َ
اجـ ُـرواْ َو َجاهَ ـ ُـدواْ ِبأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم َوأَنف ُِسـ ِـه ْم ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َوا َّل ِذيـ َ
ـن َآوواْ َّونَـ َ ُ

ت
ش
نصوك ُْم
بَ ْعـ ٍـض َوا َّل ِذيـ َ
� ٍء َحـ َّـى يُ َه ِاجـ ُـرواْ َو ِإ ِن ْ
اسـ َت َ ُ
ـن َآم ُنــواْ َو َلـ ْـم يُ َه ِاجـ ُـرواْ َمــا َل ُكــم ِّمــن َوالَيَ ِت ِهــم ِّمــن َ ي ْ
ف
ـاق وال ّلــهُ بمــا ت َعم ُلــون بصــر} أ
(النفــال)72 :
ِ ي� ِّ
ـو ٍم بَ ْي َن ُكـ ْـم َوبَ ْي َن ُهــم ِّمي َثـ ٌ َ
ـر ِإال َّ َعـ َـى َقـ ْ
ِ َ ْ َ َ َِ ي ٌ
الديـ ِـن َف َع َل ْي ُكـ ُـم ال َّنـ ْ ُ
جــاء ف� تفسـ يـر الســعدي ،أن هــذا عقــد مــواالة ومحبــة ،عقدهــا اللــه بـ ي ن
ـ� المهاجريــن الذيــن
ي
ـ� أ
آمنــوا وهاجــروا ف� ســبيل اللــه ،وتركــوا أوطانهــم للــه ألجل الجهــاد ف� ســبيل الله ،وبـ ي ن
النصــار الذين
ي
ي
آووا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وأصحابــه ،وأعانوهــم ف ي� ديارهــم وأموالهــم وأنفســهم،
ـن َآم ُنــواْ
فهــؤالء بعضهــم أوليــاء بعــض؛ لكمــال إيمانهــم ،وتمــام اتصــال بعضهــم ببعــضَ .
{وا َّل ِذيـ َ
ش
� ٍء َحـ ت َّـى يُ َه ِاجـ ُـرواْ} ،فإنهــم قطعــوا واليتكــم بانفصالهــم
َو َلـ ْـم يُ َه ِاجـ ُـرواْ َمــا َل ُكــم ِّمــن َوالَيَ ِت ِهــم ِّمــن َ ي ْ
عنكــم ف� وقــت شــدة الحاجــة إىل الرجــال ،فلمــا لــم يهاجــروا لــم يكــن لهــم مــن واليــة المؤمنـ ي ن
ـ�
ي
أ
ف
ش
ـر} والقتــال
نصوك ُْم ِ ي� ِّ
�ء ،لكنهــم ِ{إ ِن ْ
الديـ ِـن} أي لجــل قتــال مــن قاتلهــمَ { ،ف َع َل ْي ُكـ ُـم ال َّنـ ْ ُ
اس ـ َت َ ُ
ي

معهــم ،وأمــا مــن قاتلوهــم لغـ يـر ذلــك مــن المقاصــد ،فليــس عليكــم نرصهــم.
*تفس� السعدي.327 /1:
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ـ� فئــات المسـ ي ن
فاللــه يشـ تـرط الهجــرة لصحــة المــواالة بـ ي ن
ـلم� وجماعاتهــم وأفرادهــم ،وبهذا

ـواء َف ـا َ تَ َّت ِخـ ُـذواْ ِم ْن ُهـ ْـم أَ ْو ِل َيــاء
ون ك ََمــا َك َفـ ُـرواْ َف َتكُونُـ َ
ـو تَ ْك ُفـ ُـر َ
الصــدد يقــول جــل شــأنهَ :
ـون َسـ َ
{و ُّدواْ َلـ ْ

ف
ت
ـث َو َجدت َُّموهُ ـ ْـم َوال َ تَ َّت ِخـ ُـذواْ ِم ْن ُهـ ْـم
ـواْ َفخُ ُذوهُ ـ ْـم َوا ْق ُت ُلوهُ ـ ْـم َح ْيـ ُ
ـى يُ َه ِاجـ ُـرواْ ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َفـ ِـإن ت ََو َّلـ ْ
َحـ َّ َ
َو ِل ّي ـاً َوال َ ن َِصـ يـراً} (النســاء ،)89:مــع التنبيــه إىل أن هــذا االشـ تـراط يطلــب حـ ي ن
ـ� تكــون الهجــرة واجبــة،

ومطلوبــة ش�ع ـاً.
عالقة املسلمني بالظاملني املتسببني بهجرتهم عن أوطانهم:
ين
ين
ين
ين
ش
المتســبب�
بالظالمــ�
المســلم�
المــروع لعالقــة
بــ� اللــه ف ي� القــرآن الكريــم الوجــه

ف
الديـ ِـن َو َلـ ْـم
ـن َلـ ْـم يُقَا ِت ُلو ُكـ ْـم ِ ي� ِّ
بهجرتهــم عــن أوطانهــم ،فقــال عــز وجــل{َ :ل يَ ْن َها ُكـ ُـم ال َّلــهُ َعـ ِـن ا َّل ِذيـ َ
�} (الممتحنــة)8:
ــط ي ن َ
ــم َوتُق ِْســطُوا ِإ َل ْي ِه ْ
ُــم أَن ت ب َ َُّ�وهُ ْ
يُخْ ِر ُجوكُــم ِّمــن ِديَ ِارك ْ
ــب ا ْل ُمق ِْس ِ
ــم ِإ َّن ال َّلــهَ يُ ِح ُّ

ـلم� أو بعضهــم مــن ديارهــم أعــداء للمسـ ي ن
فمهجــرو المسـ ي ن
ـلم� كافــة ،يجــب أن يكــون لهــم
موقــف واضــح مــن مقاطعتهــم ،ال تطبيــع العالقــات معهــم بــأي وجــه ،فاللــه جعــل النقــاء مــن جرم
ـلم� ســبباً القتضــاء شت�يــع التعامــل الســلمي مــع غـ يـر المسـ ي ن
التهجـ يـر للمسـ ي ن
ـلم� ،أمــا مــن تلبســوا
ـون ،حســب قولــه
بهــذه الجريمــة النك ـراء ،فتحــرم مواالتهــم ،ومــن يَ َت َو َّل ُهـ ْـم َفأُ ْو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم الظَّا ِل ُمـ َ
ف
الديـ ِـن َوأَخْ َر ُجو ُكــم ِّمــن ِديَ ِار ُكـ ْـم َوظَاهَ ـ ُـروا َعـ َـى
ـن َقاتَ ُلو ُكـ ْـم ِ ي� ِّ
عــز وجــل{ِ :إن ََّمــا يَ ْن َها ُكـ ُـم ال َّلــهُ َعـ ِـن ا َّل ِذيـ َ
ـون} (الممتحنــة)9:
ِإخْ َر ِاج ُكـ ْـم أَن ت ََو َّل ْوهُ ـ ْـم َو َمــن يَ َت َو َّل ُهـ ْـم َفأُ ْو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم الظَّا ِل ُمـ َ

ين
المســلم� يرتكــز حكمــه عــى أمــور ،مــن أبرزهــا وأجلهــا ،بــراءة
غــر
فأمــر التعامــل مــع ي
الذمــة مــن خطيئــة تهجـ يـر المسـ ي ن
ـلم� مــن ديارهــم ،أو تقديــم المســاندة ،والعــون لتحقيــق هــذا
ف
ن
ـا� واضــح برصيــح اللفــظ ،وجــاء
و� حــال ثبــت التلبــس بهــذه الخطيئــة ،فالحكــم الربـ ي
العــدوان ،ي
هاتــ� آ
ن
ين
ال ي ن
ين
وغ�همــا.
يتــ�
المعــى ،ف ي�
الكريمتــ� مــن ســورة الممتحنــة ي

20

نظرة يف معنى الهجرة وأهدافها وفقه أحكامها

كلم ة� العدد

العالقة بني املهاجرين واألنصار أمنوذج يحتذى:
ف
ف
البقــاء عــى وشــيجة القرابــة،
النســانية ،بنجاحــه ي� إ
الســام موقفـاً عظيمـاً ي� تاريــخ إ
ســطر إ
والنســب بـ ي ن
ـ� النــاس ،كعالقــة فطريــة وطبيعيــة ،تت�تــب عليهــا صــات وأحــكام خاصــة ف ي� العالقــات
ف
ت
ن
ـ� انبثقــت عنهــا إخوة
والحقــوق والواجبــات ،ي
و� الوقــت نفســه ،وثــق بـ يـ� أتباعــه الرابطــة الدينيــة ،الـ ي
أ
ف
ف
والنجــاز،
تختلــف عــن إخــوة النســب ي� بعــض الحــكام ،وفاقــت وشــيجة الــدم ي� متانــة االرتبــاط إ
ن
ـا� لهــذه العالقــة بأنهــا
عــى صعيــد حمــل دعــوة إ
الســام والــذود عنهــا ،مــن هنــا كان الوصــف الربـ ي
ـ� أَخَ َويْ ُكـ ْـم َواتَّ ُقــوا ال َّلــهَ َل َع َّل ُكـ ْـم
أخــوة إيمانيــة ،فقــال عــز وجــل{ِ :إن ََّمــا ا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
ـو ٌة َفأَ ْص ِل ُحــوا بَـ ي ْ ن َ
ـون ِإخْ ـ َ
أ
ن
ت
ـدا� للرســول ،صــى اللــه
ت ُْر َح ُمـ َ
ـ� تصــدرت العمــل الميـ ي
ـون} (الحجـرات ،)10:وكان مــن أوائــل العمــال الـ ي
ـ� المهاجريــن أ
عليــه وســلم ،عقــد ميثــاق أ
الخــوة بـ ي ن
والنصــار ،لدرجــة أنــه تباهــى كمهاجــر بعالقتــه

أ
ض
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أو
بالنصــار وو ِّده لهــم ،فعــن ب يأ� هُ َريْ َ
ــر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن ب ي
أ
ْت ف ي�
َاس ِــم ،صــى اللــه عليــه وســلم( :لــو أَ َّن ْالَن َْصــا َر َســ َلكُوا َو ِاديًــا أو ِش ْ
ــع ًباَ ،ل َســ َلك ُ
قــال أبــو ا ْلق ِ
أ
أ
ـار ،فقــال أبــو هُ َريْـ َـر َة :مــا ظَ َلـ َـم ِبـ ِأبَ ي� َوأُ ِّمــي َآو ْو ُه
ـو َل ا ْل ِه ْجـ َـر ُة َلكُ ْنـ ُ
ـارَ ،و َلـ ْ
ـت ْامـ َـرأً مــن ْالَن َْصـ ِ
َو ِادي ْالَن َْصـ ِ
(*)
ـرو ُه  -أو ك َِل َمـ ًـة أُخْ ـ َـرى )-
َونَـ َ ُ
1

ـ� المهاجريــن أ
الصــورة البهيــة للعالقــة بـ ي ن
والنصــار تشــكل أنموذج ـاً ســلوكياً إيماني ـاً جدي ـراًَ

ف أ
ش
ـ�
بالمحــاكاة واالحتــذاء ،وعوامــل ذلــك مثبتــة ي� الدلــة ال�عيــة النظريــة ،والواقــع التطبيقــي العمـ ي

الســام
لهــذه العالقــة ،منــذ البــدء بهــا ،وفيمــا تــا ذلــك مــن مواقــف وتعاضــد ،وتعــاون عــى نــر إ
ت
ـ�
والــذود عنــه ،عــى الرغــم ممــا تخلــل مسـ يـرة هــذه العالقــة الكريمــة مــن بعــض االســتثناءات ،الـ ي
غالبــاً مــا كان يشــعل نارهــا ،ويؤجــج ش
الــرخ فيهــا المنافقــون ،الذيــن كانــوا يتصيــدون ف ي� الميــاه
أ
تن
ش
ـ�،
العكــرة ،ويثـ يـرون الفــ� ،وينــرون الراجيــف المؤججــة للتنــازع والتناحــر ،وقــد حالــت يقظــة النـ ب ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،وحنكــة سياســته ،ونجاعــة تدبـ يـره ،دون تحقيــق أولئــك مآربهــم ف ي� إشــعال
* صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب قول الن� ،صىل الله عليه وسلم« :لوال الهجرة لكنت امرأ من أ
النصار»
بي
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ـ� المهاجريــن أ
نــار الفرقــة بـ ي ن
والنصــار ،ومــن شــواهد ذلــك رده عليــه الصــاة والســام ،عــى دعــاة
ف
ض
ن
ر�
الفتنــة ،الداعـ يـ� للحميــة والفئويــة ،كمــا جــاء ي� الحديــث الصحيــح ،عــن َج ِابـ َـر بــن عبــد ال َّلـ ِـه ،ي
ف
ف
ـن َر ُجـ ًـا مــن
اللــه عنهمــا ،قــال( :كنــا ي� َغـ َز ٍاة - ،قــال ُسـ ْف َي ُ
ان َمـ َّـر ًة ي� َج ْيـ ٍـشَ -فك ََسـ َ
ـع َر ُجـ ٌـل مــن ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
أ
أ
أ
ـنَ ،ف َسـ ِـم َع ذاك رســول ال َّلـ ِـه،
ـار ،وقــال ا ْل ُم َه ِاجـ ِـر ُّي :يــا َل ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـار ُّي :يــا َل ْلَن َْصـ ِ
ـار ،فقــال ْالَن َْصـ ِ
ْالَن َْصـ ِ
ـوى جاهليــة؟ قالــوا :يــا َر ُسـ َ
صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :مــا بَـ ُ
ـع َر ُجـ ٌـل مــن
ـول ال َّلـ ِـه ،ك ََسـ َ
ـال َد ْعـ َ
ا ْلمهاجريــن رجـ ًـا مــن ْ أ
الَن َْصــار ،فقــالَ :د ُعوهَ ــا َف ِإنَّ َهــا ُم ْن ِت َنـ ٌـةَ ،ف َسـ ِـم َع ِب َذ ِلــكَ عبــد ال َّلـ ِـه بــن أبُ ي َ ٍّ� ،فقــال:
ُ َ ِ ِ َ َُ
أ
َفع ُلوهَ ــا ،أَمــا واللــه َلـئ ن رجعنــا إىل ا ْلمدينــة َليخْ رجـ أ
ـ� ،صــى اللــه عليــه
َ
ِ ْ ََ َْ
َ
َ ِ َ ِ ُ ِ َ َّ
ـن ْال َ َعـ ُّز منهــا ْال َ َذ َّلَ ،ف َب َلــغَ النـ ب ي
ـول ال َّلـ ِـهَ ،د ْعـ ن ض
ـام ُع َمـ ُـر ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـ� ،صــى
� ْب ُع ُنـ َ
وســلمَ ،ف َقـ َ
ِي
ـق هــذا ا ْل ُم َن ِافـ ِـق ،فقــال النـ ب ي
ـ� أَ ْ ِ
اللــه عليــه وســلم :دعــهُ َ ،ل يتحــد ُث النــاس أَن محمــدا ي ْقتـ ُـل أَصحابــهُ  .وكَانَــت ْ أ
الَن َْصــا ُر أَ ْك ـرث َ َ مــن
َْ
َ َ َ َّ
َّ ُ َ َّ ً َ ُ
ْ َ َ َ ْ
ـن حـ ي ن
ـن َك ـرث ُ ُ وا بَ ْعـ ُـد)
ـ� َق ِد ُمــوا ا ْل َم ِدي َنـ َـة ،ثُـ َّـم ِإ َّن ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ف
ـ� المسـ ن ف
فالعالقــة بـ ي ن
و� أحوالهــم جميعهــا ،ينبغــي أن تبـ نـى عــى
ي
ـلم� ي� كل زمــان ومــكان ،ي
ت
لتــؤ� ثمارهــا المرجــوة ف ي� المنعــة والقــوة ،والقــدرة عــى
مبــادئ الديــن وأحكامــه وقيمــه النبيلــة،
ي
(*)
1

مواجهــة الخطــوب ،وتجــاوز التحديــات والمصاعــب ،وبغـ يـر ذلــك الفشــل ،وذهــاب الريــح ،مصداقـاً
ـع
ـرواْ ِإ َّن ال ّلــهَ َمـ َ
{وأَ ِط ُ
لقولــه عــز وجــلَ :
ـب ِر ُ
يح ُكـ ْـم َو ْ
يعــواْ ال ّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َوال َ تَ َنا َز ُعــواْ َف َت ْفشَ ـ ُلواْ َوت َْذهَ ـ َ
اصـ ِب ُ
الصابريــن} أ
(النفــال)46:
َّ ِ ِ َ

فهــذا مــا تيــر من نظــر مجمل ف ي� معـ نـى الهجــرة وأهدافها وفقههــا ،عىس أن يفيــد التدبر فيها
والتذكـ يـر ،ف� تصحيــح مــا انحــرف مــن المفاهيــم ،وزاغ مــن المواقــف ،فالذكــرى تنفــع المؤمنـ ي ن
ـ� ،أمــا
ي
مــن كان عــى قلبــه ران ،وعــى بــره غشــاوة ،فاللــه يهديــه ليبــر الحقيقة بنــور الـ شـرع ،وهُ ــدى الله.

* صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب قول الن� ،صىل الله عليه وسلم« :لوال الهجرة لكنت امرأ من أ
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مل ف� العدد
الهجرة النبوية

رحلة مع الله تعاىل
الشيخ عامر توفيق بدوي
مفتي محافظة طولكرم

أ
ت
ال� وقــف العقــل يســتبرصها ،وكتبت
اشــتملت الهجــرة النبويــة عــى مجموعــة مــن الحــداث ي

اللهيــة أبوابَهــا للمتدبريــن
ـن المعيــة إ
ي
ال�اعــة المفكــرة عجبـاً مــن تحليــل أحداثهــا ،فيهــا َفتحــت خزائـ ُ
ف
ين
جــل شــأنُه ،وعظمــت ن ز
أمــر َّ
المؤمنــ�
اليمانيــة الراســخة ف ي� قلــوب
م�ل ُتــه؛ هــو شــأن العقيــدة إ
ي� ٍ
ف
ـح الســماء ت ـض ي ء ظلمتــه.
المهاجريــن ي� قيــظ الصح ـراء ،وعتمــة الليــل البهيــم الــذي تد ّلـ ْ
ـت مصابيـ ُ
ف
ـر فيهــا أنهــا سلســلة مــن
والهجــرة النبويــة ي� جليــل أحداثهــا ،ودوالب حركتهــا ،يــرى المتبـ ِّ ُ
الجواهــر ف ي� ِعقــد واحــد ،هــو عقــد المعيــة مــع اللــه ســبحانه وتعاىل .فمــا كان لهــذه النفــوس المهاجرة
ـ� اللــه ترعاهــم ،وحفــظ اللــه طـ ٌ
ـوق مـرض وب عليهــم؛
أن تحتمــل بطـ َ
ـش الكافــر لــوال معيــة اللــه ،فعـ ي ن ُ
ن
ت
ـتك� ،نفــخ الشــيطان ف ي� رأســه نفخــة
ـواظ مسـ ب
ـكل ُع ُتـ ٍّـل جـ ٍ
ـو� ،والمكــر الشـ ي
يــرد الكيــد الطاغـ ي
ـيطا� لـ ِ

ون
ـن َك َفـ ُـروا ِل ُيث ِْب ُتــوكَ أَ ْو يَ ْق ُت ُلــوكَ أَ ْو يُخْ ِر ُجــوكَ َويَ ْمكُ ـ ُـر َ
ـر الزائفــة ،قــال تعــاىلَ :
{و ِإ ْذ يَ ْمكُ ـ ُـر ِبــكَ ا َّل ِذيـ َ
ِ
الكـ ب ِ
ويمكُ ــر ال َّلــهُ وال َّلــهُ خَ ــر ا ْلماكرين} أ
(النفــال.)30:
َ
يْ ُ َ ِ ِ َ
ََْ ُ
ض
ت
ن
ـ� تــارة ت ـرض ُب فســطاطَها
ونســتطيع أن نم ـ ي مــع ركــب الهجــرة مراقبـ يـ� تلــك المعيــة الـ ي
ً
نفــوس كاد الخــوف يمــ ّزق
طمأنينــة ف ي� قلــوب المهاجريــن ،فتهــدأ
تنســكب
عــى أصحابهــا ،وأخــرى
ُ
ٌ
ت
الــ�
تحــول
قلوبهــا .ومــرة
ِّ
َ
الخطــوب المدلهمــة ،والرزايــا القاتمــة إىل ســخرية تهــزأ منهــا النفــوس ي
ـدت بجــوار تلــك المعيــة محفوفــة بحفــظ اللــه ســبحانه وتعــاىل.
عاشــت مــع المعيــة إ
اللهيــة ،ورقـ ْ
ولــئ ن كانــت الهجــرة زاخــرة أ
أبحــر
بالحــداث العظــام ،والنــوازل الجســام ،فــا غــرو إن
َ
القلــم ف ي� بعــض أحداثهــا وحوادثهــا.
ُ
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لقــاء النبــي ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أبــا بكــر الصديــق يف

ملثَــاً:
نحــر الظهــرة ُ

ـش رجالهــا ،وشــبابها ف ي� حملــة رهيبــة تعبويــة ،تســتهدف القبــض عــى رســول
اســتنفرت قريـ ٌ

ين
ُ
اللعــ� شإ�اكَ القبائــل
خطــة إبليــس
الرحمــة المهــداة محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وجلبــت

العربيــة ف� دم النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أ
بعضهــا ف ي� رسعــة فائقــة ،وقــد
والحــداث تطــوي َ
ي
بي
ت
اق�بــت ســاعة الصفــر ،وهــذه المعلومــة الخطـ يـرة ،ال ســبيل أن يحملهــا مرســال ،أو أن توضــع ف ي� يــد

ـ� ،صــى اللــه
مهمــا كانــت أمينــة -فهــي أثقــل مــن الجبــال طــوال ً وعرض ـاً ،وال حـ ّـل إال أن يتخــذ النـ ب ين أ
أ
ت
ـارس
ـ� اتــكأ عــى ِّكل منعطــف فيهــا فـ ٌ
عليــه وســلم ،الهــوال مركب ـاً ،يغامــر بـ يـ� الزقــة المكيــة الـ ي
ـ� محمـ ٌـد ،صــى اللــه عليــه وســلم،
عـ ب ي ّ
ـر� تعطَّــش نص ُلــه للــدم ،فــكان القـرار الحاســم أن يخــرج النـ ب ي ُّ
بنفســه الشــجاع أ
الب ي ّ� ،والبطـ ُـل المعــدود ف ي� قومــه؛ ليب ّلــغ أبــا بكــر الصديــق قـرار الهجــرة ،فـ َّ
ـدق بابــه

ف ي� وقــت الظهـ يـرة ،ذي الشــمس الحارقــة ،ومعيـ ُـة اللــه تعــاىل تمــد بســاطَها عليــه رحمــة وأمنـاً ،واضعـاً
اللثــام عــى وجهــه الكريــم ،يتخفــى بــه عــن عيــون قريــش وجواسيســهم ف ي� مكــة المكرمــة.

فعــن عــروة ،ضر� اللــه عنــه ،قــالَ ( :قا َلــت عائشَ ـ ُـةَ :فبينمــا نَحــن يومــا ج ُلـ ف
ـت ِأبَ ي� بَ ْكـ ٍـر
ـوس ِ ي� بَ ْيـ ِ
ْ َ ِ
ََْ َ ْ ُ ًَْ ُ ٌ
ي
ف
ـال َقا ِئـ ٌـل ِ أ ِلب َ ي� بَ ْكـ ٍـر :هَ ـ َـذا َر ُسـ ُ
ـر ِةَ ،قـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّلمُ َ،م َت َق ِّن ًعــا ِ ،ف ي� َســا َع ٍة
ِ ي� ن َْحـ ِـر الظَّ ِهـ ي َ
ف
ـن يَأْ ِتي َنــا ِفي َهــاَ ،ف َقـ َ
الســا َع ِة ِإ َّل أَ ْمـ ٌـر،
َلـ ْـم يَ ُكـ ْ
ـال أَبُــو بَ ْكـ ٍـرِ :فـ َـدا ٌء َلــهُ ِأبَ ي� َوأُ ِّمــيَ ،وال َّلـ ِـه َمــا َجــا َء ِبـ ِـه ِ ي� هَ ـ ِـذ ِه َّ
اسـ َتأْ َذ َنَ ،فـأُ ِذ َن َلــهُ َف َدخَ ـ َـلَ ،ف َقـ َ
ـتَ :ف َجــا َء َر ُسـ ُ
ـ�َ ،صـ َّـى
َقا َلـ ْ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،ف ْ
ـال ال َّنـ ِب ي ُّ

أ
ـت يَــا َر ُسـ َ
ـن ِع ْنـ َـدكَ َ .ف َقـ َ
ـول
ـال أَبُــو بَ ْكـ ٍـرِ :إن ََّمــا هُ ـ ْـم أَهْ ُلــكَ ِ ،بـ ِأبَ ي� أَنْـ َ
اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ ِ ،لب َ ي� بَ ْكـ ٍـر :أَخْ ـ ِـر ْج َمـ ْ
ف
ن
ـول ال َّلـ ِـهَ ،قـ َ
ـت يَــا َر ُسـ َ
وجَ ،ف َقـ َ
ال َّلـ ِـهَ ،قـ َ
ـال
الص َحابَـ ُـة ِب ـ ِأبَ ي� أَنْـ َ
ـال أَبُــو بَ ْكـ ٍـرَّ :
ـالَ :فـ ِـإ ي ِّ� َقـ ْـد أُ ِذ َن ِ يل ِ ي� الخُ ـ ُـر ِ

ـت يَــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم :ن ََعـ ْـمَ ،قـ َ
َر ُسـ ُ
ـول ال َّلـ ِـه ِ -إ ْحـ َـدى
ـال أَبُــو بَ ْكـ ٍـرَ :فخُ ـ ْـذ ِ -بـ ِأبَ ي� أَنْـ َ

َر ِاح َلـ ت َـ� هَ اتَـ ي ْ ن
ـال َر ُسـ ُ
ـ�َ ،قـ َ
ـث
ـت َعا ِئشَ ـ ُـةَ :ف َج َّه ْزنَاهُ َمــا أَ َحـ َّ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ :بالث ََّمـ ِـنَ .قا َلـ ْ
ِ
ي َّ
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ف
ـت
ـن ِنطَ ِاق َهــاَ ،ف َربَطَـ ْ
ـت أَ ْسـ َـما ُء ِب ْنـ ُ
ـازَ ،و َص َن ْع َنــا َل ُه َمــا ُسـف َْر ًة ِ ي� ِجـ َـر ٍابَ ،ف َقطَ َعـ ْ
ـت ِأبَ ي� بَ ْكـ ٍـر ِقطْ َعـ ًـة ِمـ ْ
ِ
الج َهـ ِ

ات ال ِّنطَا َقـ ي ْ ن
ـ�"(.)1
الجـ َـر ِابَ ،ف ِب َذ ِلــكَ ُسـ ِّـم َي ْت َذ َ
ِبـ ِـه َعـ َـى َفـ ِـم ِ
ِ

ن
ش
ـ� الكريــم
ِشـ ُ
ـعاب مكــة ،وحواريهــا ،تعيــش حالــة اســتنفار أمـ ي ّ
ـ� قـ ي ّ
ـر� للقبــض عــى النـ ب ي ّ

محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــو ف� نحــر الظهــرة يركــب أ
الهــوال بـ ي ن
ـ� أولئــك العتــاة ،ليصــل
ي
ُ
ي

ف
ض
ـدش نصـ ُ
ـال الســيوف مغــرزاً ف ي� الجســد
ر� اللــه عنــه ،ولــم تخـ ْ
ي� نهايــة المطــاف بيــت الصديــق ،ي
ش
ال�يــف؛ إنهــا معيــة اللــه تعــاىل ،فمــن كان مــع اللــه ،كان اللــه معــه.
ـن َعـ ِ ض
ن
�
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،هــو ق ـرار ربـ ي
واختيــار الصديــق رفيق ـاً للنـ ب ي
ـا�َ ،عـ ْ ي ٍّ
ـىَ ،ر ِ ي َ
َ
،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،قـ َ
ـن يُ َه ِاجـ ُـر
السـ َـا ُمَ :مـ ْ
ـالِ :ل ِج ب ْ ِ�يـ َـل َع َل ْيـ ِـه َّ
ـ� َ
الصـ َـا ُة َو َّ
ال َّلــهُ َع ْنــهُ ( ،أ َّن ال َّنـ ِب ي َّ
َم ِعــي؟ َق َ
الص ِّديــق)(.)2
ْــر ِّ
ــال :أَبُــو بَك ٍ
معيـ ُ
ة الله تعاىل يف شــق الحصــار الدموي عىل بيت الرســول،
صىل الله عليه وسلم:
ـوي الطاهــر،
اتفــق الكفــار عــى كلمــة ســوء واحــدة ،وهــي أن تقطــر ســيوفهم بالــدم النبـ ّ
ظ مــن الجســد ش
فاختــاروا أصلــب مقاتليهــم ،وأشــدهم بأســاً؛ ليكــون لســيوفهم حــ ٌّ
ال�يــف،
إن محمــداً يزعــم أنكــم
اجتمــع النفــر الجهــول الظلــوم" ،وفيهــم أبــو جهــل ،فقــال وهــو عــى بابــهّ :
إن تابعتمــوه عــى أمــره كنتــم ملــوك العــرب والعجــم ،ثــم بعثتــم مــن بعــد موتكــم ،فجعلــت لكــم
جنــان كجنــان أ
الردن ،وإن لــم تفعلــوا كان لكــم فيــه ذبــح ،ثــم بعثتــم مــن بعــد موتكــم ،فجعلــت
لكــم نــار تحرقــون فيهــا! وخــرج عليهــم رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فأخــذ حفنــة مــن
ت ـراب ف� يــده ،ثــم قــال :نعــم ،أنــا الــذي أقــول ذلــك ،أنــت أحدهــم .وأخــذ اللــه عــى أبصارهــم
أ
الم ِدي َن ِة.
�َ ،ص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّمَ ،وأَ ْص َح ِاب ِه ِإ َل َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب مناقب النصار ،بَ ُ
اب ِه ْج َر ِة ال َّن ِب ي ِّ
ال ْس َن ِاد َوال َْم ت ْ ن�َ ِ،ول َْم يُخَ ِّر َجا ُه.6 /3 ،
 .2المستدرك للحاكم ،وقال:هَ ذَ ا َح ِد ٌ
يح ْ ِإ
يث َص ِح ُ
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عنــه فــا يرونــه ،وجعــل ينـرث ذلــك الـ تـراب عــى رؤوســهم ،وهــو يتلــو هــؤالء آ
اليــات{ :يــس* َوا ْل ُقـ ْـر ِآن
ـن بَـ ي ْ ن
ـن خَ ْل ِف ِهـ ْـم َسـ ًّـدا
ـن ا ْل ُم ْر َسـ ِـل ي ن�} إىل قولــه تعــاىلَ :
ـ� أَيْ ِد ِيهـ ْـم َسـ ًّـدا َو ِمـ ْ
ا ْل َح ِكيـ ِـم* ِإنَّــكَ َل ِمـ َ
{و َج َع ْلنــا ِمـ ْ ِ
ون}(يــس 3 - 1 :و . )9حـ تـى فــرغ رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن
ص َ
َفأَ ْغشَ ـ ْيناهُ ْم َف ُهـ ْـم ال يُ ْب ِ ُ
هــؤالء آ
اليــات ،ولــم يبــق منهــم رجــل إال وقــد وضــع عــى رأســه تراب ـاً ،ثــم انــرف إىل حيــث أراد
أن يذهــب ،فأتاهــم آت ممــن لــم يكــن معهــم ،فقــال :مــا تنتظــرون هاهنــا؟ قالــوا :محمــداً .قــال:
خيبكــم اللــه! قــد واللــه خــرج عليكــم محمــد ،ثــم مــا تــرك منكــم رجــا ً إال وضــع عــى رأســه ترابـاً،
وانطلــق لحاجتــه ،أفــا تــرون مــا بكــم؟! فوضــع كل رجــل منهــم يــده عــى رأســه فــإذا عليــه تـراب(*).
1

معية الله عز وجل بنرص نبيه ورعايته:

ردت الســيوف إىل أغمادهــا ،وألقــت غشــاو ًة هــي ســد حاجــب للرؤيــة ،فأيــن هــم أ
الشــاوس
ٌّ
ّ
القتلــة ،وأيــن البــأس المرصــود ،والحقــد الممــدود ف ي� تلــك النفــوس ،وأيــن الجاهزيــة لالنقضــاض
عــى بطــل الحــق ،وفــارس الحقيقــة ،ومشــكاة النبــوة ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فمكــر الليــل والنهــار
ش
تــا� بحفنــة تــراب واحــدة ،حاطتهــا معيــة اللــه ســبحانه وتعــاىل.
معية الله تعاىل تحبط أطامع رساقة بن مالك بالدم واملال:
غرتــه قوتــه ،ولعبــت عــروض قريــش وإغراءاتهــا
ـر� صنديــد؛ ّ
	رساقـ ُـة بــن مالــك ،فــارس عـ ب ي ّ
أ
ف
رض
ش
والذى ،ف ي� ســبيل حيــازة المــال الغــرور.
ـر بالـ ّ ِّ
برأســه ،وكل عبـ ٍـد للمــال تتفاعــل ي� نفســه نــوازع الـ ّ
وتحدثنــا كتــب السـ يـرة عــن تلــك الحادثــة ،قــال رساقــةَ :ل َّمــا خَ ـ َـر َج َر ُسـ ُ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ
ـن َر َّد ُه َع َل ْي ِهـ ْـمَ .قـ َ
ـال:
ـن َم َّكـ َـة ُم َه ِاجـ ًـرا َإل ا ْل َم ِدي َنـ ِـةَ ،ج َع َلـ ْ
ـت ُق َريْــش ِفيـ ِـه مائَــة نَا َقـ ٍـة ِل َمـ ْ
َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ ،مـ ْ
َفبينــا أَنَــا جالـ ف
ـادي َق ْو ِمــي ،إ ْذ أَ ْق َبـ َـل َر ُجـ ٌـل ِم َّنــاَ ،حـ ت َّـى َو َقـ َـف َع َل ْي َنــاَ ،ف َقـ َ
ـت
ََْ
ـالَ :واَل َّلـ ِـه َل َقـ ْـد َرأَيْـ ُ
ـس ِ ي� نَـ ِ
َ ِ ٌ
ن
ـى آ ِن ًفــا ،ن ي ِّإ� َ أل َ َراهُ ـ ْـم ُم َح َّمـ ًـدا َوأَ ْص َحابَــهُ َ ،قـ َ
ُت،
ـ� :أَ ْن اُ ْس ـك ْ
ـالَ :فأَ ْو َم ـأْ ُت إ َل ْيـ ِـه ِب َع ْيـ ِ ي
َر ْك َبــهُ ث َ َلثَـ ًـة َمـ ُّـروا َعـ َ ي َّ
َتَ .قـ َ
ـون َضا َّلـ ًـة َل ُهـ ْـمَ ،قـ َ
ـت
ـت :إن ََّمــا هُ ـ ْـم بَ ُنــو ُفـ َـا ٍن ،يَ ْب َتغُ ـ َ
ـال :ثُـ َّـم َمكَ ْثـ ُ
ـالَ :ل َع َّلــهُ  ،ثُـ َّـم َس ـك َ
ثُـ َّـم ُق ْلـ ُ
ف
الس�ة النبوية ص221:
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ـت َف َدخَ ْلـ ُ ت
ـو ِاديَ ،وأَ َمـ ْـر ُت ِب ِسـ َـا ِحي،
َق ِليـ ًـا ،ثُـ َّـم ُق ْمـ ُ
سَ ،ف ُق ِّيـ َـد ِ يل َإل بَطْـ ِـن ا ْلـ َ
ـت بَ ْيـ ِ ي
ـ� ،ثُـ َّـم أَ َمـ ْـر ُت ِب َفـ َـر ِ ي
ت
ـتَ ،ف َلبسـ ُ أ ت
ت
ـ�،
َفأُخْ ـ ِـر َج ِ يل ِمـ ْ
ـ� أَ َس َتق ِْسـ ُـم ِب َهــا ،ثُـ َّـم انْطَ َل ْقـ ُ ِ ْ
ـت َل ْ َمـ ِ ي
ـن ُدبُـ ِـر ُح ْجـ َـرِ ي� ،ثُـ َّـم أَخَ ـ ْـذ ُت ِق َد ِاحــي ا َّلـ ِ ي
«ل يَـرض ُ ُّ ُه»َ .قـ َ
الس ـ ْه ُم ا َّلـ ِـذي أَ ْكـ َـر ُه َ
ـت أَ ْر ُجــو
ـالَ :و ُك ْنـ ُ
ثُـ َّـم أَخَ َر ْجـ ُ
اس َتق َْسـ ْـم ُت ِب َهــاَ ،فخَ ـ َـر َج َّ
ـت ِق َد ِاحــيَ ،ف ْ
أَ ْن أَ ُر َّد ُه َعـ َـى ُق َريْــش ،فآخــذ ا ْل ِمائَــة ال َّنا َقـ ِـةَ .قـ َ
س يَشْ ـ َت ُّد ِب ي� َعـرث َ َ ِب ي�،
ـالَ :ف َر ِك ْبـ ُ
ـت َعـ َـى أَثَـ ِـر ِهَ ،ف َب ْي َن َمــا َفـ َـر ِ ي

ـتَ :مــا هَ ـ َـذا؟ َقـ َ
َف َسـ َقطْ ُت َع ْنــهُ َ .قـ َ
السـ ْه ُم
ـال :ثُـ َّـم أَخَ َر ْجـ ُ
ـالَ :ف ُق ْلـ ُ
اس َتق َْسـ ْـم ُت ِب َهــاَ ،فخَ ـ َـر َج َّ
ـت ِق َد ِاحــي َف ْ
ـالَ :فركبـ ف
«ل يَ ـرض ُ ُّ ُه» َ .قـ َ
ا َّلـ ِـذي أَ ْكـ َـر ُه َ
س يَشْ ـ َت ُّد ِب ي�،
ـت َّإل أَ ْن أَت َِّب َعــهُ َ .قـ َ َ ِ ْ ُ
ـالَ :فأَبَ ْيـ ُ
ـت ِ ي� أَثَـ ِـر ِهَ ،ف َب ْي َنــا َفـ َـر ِ ي
ـتَ :مــا هَ ـ َـذا؟َ ،قـ َ
َعـرث َ َ ِب ي�َ ،ف َسـ َقطْ ُت َع ْنــهُ َ .قـ َ
اس َتق َْسـ ْـم ُت ِب َهــا َفخَ ـ َـر َج
ـال :ثُـ َّـم أَخَ َر ْجـ ُ
ـالَ :ف ُق ْلـ ُ
ـت ِق َد ِاحــي َف ْ
«ل يَ ـرض ُ ُّ ُه» َ ،قـ َ
الس ـ ْه ُم ا َّلـ ِـذي أَ ْكـ َـر ُه َ
ـت ِ ف ي� أَثَـ ِـر ِه.
ـت َّإل أَ ْن أَت َِّب َعــهُ َ ،ف َر ِك ْبـ ُ
ـالَ :فأَبَ ْيـ ُ
َّ
َف َلمــا بــدا ل ا ْل َقــوم ورأَيتهــم ،عـرث َ � َفــرسَ ،ف َذهَ بــت يــداه ف� ْ أ
ال َ ْر ِضَ ،و َسـ َقطْ ُت َع ْنــهُ  ،ثُـ َّـم
َ ْ َ َ ُِي
َّ َ َ ِ ي
ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ِب ي َ ِ ي
ـ�ع يديــه مـ أ
ـار َ .قـ َ
ـع
ـن ْال َ ْر ِضَ ،وت َِب َع ُه َمــا ُدخَ ـ ٌ
ـت َذ ِلــكَ أَنَّــهُ َقـ ْـد ُم ِنـ َ
ـت َحـ ي ْ ن َ
ـان ك ْ ِإ
ـ� َرأَيْـ ُ
ـالَ :ف َع َر ْفـ ُ
انْـ ت َ ز َ َ َ َ ْ ِ ِ ْ
َال ْع َصـ ِ
ـن ُج ْعشُ ـ ٍـم :انظـ ن
ن
ـ�َ ،وأَنَّــهُ ظَ ِاهـ ٌـرَ .قـ َ
ـرو� أكلمكــم ،فــو
ـو َمَ :ف ُق ْلـ ُ
ـالَ :ف َنا َديْـ ُ
سا َقـ ُـة بْـ ُ
ـت ا ْل َقـ ْ
ـت :أَنَــا ُ َ
ِمـ ِّ ي

اللــه َل أَ َريْ ُب ُكـ ْـمَ ،و َل يَأْ ِتي ُكـ ْـم ِمـ ن ِّ ش
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :ف َقـ َ
� ٌء تَكْ َرهُ ونَــهُ َ .قـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم،
ي
ـ� َ ي ْ
ـال َذ ِلــكَ أَبُــو بَ ْكـ ٍـرَ ،قـ َ
ـالَ :ف َقـ َ
ِ أ ِلب َ ي� بَ ْكـ ٍـرُ :قـ ْـل َلــهُ َ :و َمــا تَ ْب َت ِغــي ِم َّنــا؟ َقـ َ
ـون آيَـ ًـة
ـب ِ يل ِك َتابًــا يَ ُكـ ُ
ـالُ :ق ْلـ ُ
ـت :تَكْ ُتـ ُ
ن
ـ� َوبَ ْي َنــكَ َ .قـ َ
ـب َلــهُ يَــا أَبَــا بَ ْكـ ٍـر(*).
ـال :اُ ْك ُتـ ْ
بَ ْيـ ِ ي
أ
ف
ـر ِل ُح ْكـ ِـم
عـ ي ن ُ
ـ� الكريــم ،وركبــه المهاجــر ي� مفــاوز الصحر َ
اء{،و ْ
اصـ ِب ْ
ـ� اللــه تعــاىل تــكل النـ ب ي
َربِّــكَ َفإنَّــكَ بأَ ْع ُي ِن َنا}(الطــور .)48:ويتجــارس رساقــة ليتقــدم بفرســه نحــو القائــم يتب ّتــل بـ ي ن
ـ� يــدي ربــه،
ِ ِ
1

ف أ
أن معيــة اللــه
شــاهراً ســيفه المخــذول ،فتغــوص يــدا فرســه ي� الرض ،ومــا علــم ذلــك المغــوار ّ

{و َمــا
تحــرس أوليــاءه ،وتحبــط مكــر الماكريــن الذيــن غرتهــم قوتهــم ،ونســوا قــوة اللــه وقدرتــهَ ،
أ
ـات ِب َي ِم ِينـ ِـه ُس ـ ْب َحانَهُ
َقـ َـد ُروا ال َّلــهَ َحـ َّ
ـق َقـ ْـد ِر ِه َو ْال َ ْر ُض َج ِم ً
ات َمطْ ِويَّـ ٌ
السـ َـم َو ُ
يعــا َق ْب َض ُتــهُ يَـ ْ
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة َو َّ
ش
َوت ََع َ
ُون}(الزمــر.)67:
�ك َ
ــال َع َّمــا يُ ْ ِ
الس�ة النبوية البن هشام تحقيق السقا.489 /1 :
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تظهر معي ُ
ة الله تعاىل يف كربيات مشاهدها يف الغار:
ـكر قريــش المنتـ شـر ف ي� شــعاب مكــة ،يهيــم عــى وجهــه ،يمـ ّـرغ بك�يــاءه بالـ تـراب ،كيــف
عسـ ُ
ـق الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حصــار القبضــة الحديديــة ،فلــم يألــوا جهــداً ف ي� اســتنفار
شـ ّ
الوســائل الـ تـ� تحقــق مأربهــم الطائــش ،فجيشــوا قصــاص أ
الثــر ف ي� محاولــة بائســة ف ي� العثــور عــى
ي
النــ� الكريــم ،صــى اللــه عليــه وســلم.
بي

ض
ت
ر� اللــه عنــه ،خف َقــة
ـ� خفــق فيهــا قلــب ب يأ� بكــر الصديــق ،ي
وكانــت المحنــة الكـ بـرى الـ ي

الخــوف ،والرهبــة مــن تحقيــق قريــش أوهامهــا الرعنــاء ،وهــم يقفــون عــى بــاب الغــار ،إذ لــو نظــر
أحدهــم إىل أخمــص قدمــه لـرأى مــن ف ي� الغــار ،ولكــن هيهــات أن يبــروا مــا بَ َهــر أبصارهــم ،فألقــت
أ
ـ�،
العنايــة عبــاءة الطمأنينــة والمــان ،وتدخلــت المعيــة الربانيــة؛ لتهــزم أوليــاء الشــيطان ،ويذ ِّكــر النـ ب ي ُّ
ت
ـ� مــا غابــت ،ولــن تغيــب لحظــة عــن الركــب
صــى اللــه عليــه وســلم ،صاح َبــه بالمعيــة إ
اللهيــة الـ ي
ف
ن
ـا� اث ْ َنـ ي ْ ن
ـار ِإ ْذ يَ ُقـ ُ
ـول ِل َص ِاح ِبـ ِـه َل ت َْح ـ َز ْن ِإ َّن ال َّلــهَ
المهاجــر{ِ ،إ ْذ أَخْ َر َجــهُ ا َّل ِذيـ َ
ـ� ِإ ْذ هُ َمــا ِ ي� الْغَ ـ ِ
ِ
ـن َك َفـ ُـروا ثَـ ِ ي َ
السـف َْل َوك َِل َمـ ُـة
ـود َلـ ْـم ت ََر ْوهَ ــا َو َج َعـ َـل ك َِل َمـ َـة ا َّل ِذيـ َ
َم َع َنــا َفأَنْـ َز َل ال َّلــهُ َسـ ِـكي َن َتهُ َع َل ْيـ ِـه َوأَيَّـ َـد ُه ِب ُج ُنـ ٍ
ـن َك َفـ ُـروا ُّ
ف
ـب خفقــة الحنـ ي ن
ـ� والشــوق
و� ذلــك المسـ يـر الشــاق ،وقــد خفــق القلـ ُ
ـي ا ْل ُع ْل َيا}(التوبــة ،)40:ي
ال َّلـ ِـه ِهـ َ
آن َلـ َـرا ُّدكَ ِإ َل َم َع ٍاد}(القصــص )85:آيــة تحمــل
لمكــة ،نــزل قــول اللــه تعــاىل{ِ :إ َّن ا َّلـ ِـذي َفـ َـر َض َع َل ْيــكَ ا ْل ُقـ ْـر َ
اليــاب وإن طــال الســفر.
بـ شـرى العــودة إىل مكــة ،فــا بـ ّـد مــن إ
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تمثــل الهجــرة ســنة ســار عليهــا الرســل ،عليهــم الســام ،مضطريــن ،ف ـرارا بدينهــم مــن
ظلــم الطواغيــت ،وإعــاء كلمــة اللــه ،وتمكينــاً لديــن اللــه ف� أ
الرض.
ي
ش
�ء شــاق عــى النفــس ،كونهــا تبعــد المــرء عــن مســقط رأســه وأهلــه وبيئــة نشــأ
والهجــرة ي
ف
كثــرة تواجهــه فيهــا.
فيهــا ،وتــؤدي بــه إىل إ
القامــة ي� دار جديــدة ،وتحديــات ي
كانــت الهجــرة خيــاراً صعبــاً أ
ين
والمرســل�؛ فإبراهيــم ،عليــه الســام ،يتخــذ هــذا
للنبيــاء

{و َقـ َ ن
ـب ِإ َل َرب ي ِّ� َس ـ َي ْه ِد ِين}(الصافات ، )99:ولــوط،
الخيــار أثــر كيــد قومــه لــه ،حيــث يقــولَ :
ـال ِإ ي ِّ� َذ ِاهـ ٌ
يم}(العنكبــوت )26:للخــروج مــن القريــة
ـو ا ْل َع ِزيـ ُز ا ْل َح ِك ُ
عليــه الســام ،يقــول{ِ :إ ن ي ِّ� ُم َه ِاجـ ٌـر ِإ َل َرب ي ِّ� ِإنَّــهُ هُ ـ َ
ت
الــ� كانــت تعمــل الخبائــث والمنكــرات.
ي
كان التهجـ يـر ســاحاً بيــد الكافريــن ،يهــددون بــه عبــاد اللــه؛ فإبراهيم هــدده أبــوه بالرجم أو
ـت َعـ ْ ت
بالطــردَ { :قـ َ
ـ� يَــا ِإبْ َر ِاهيـ ُـم َلـئِ ن ْ َلـ ْـم تَ ْن َتـ ِـه َ أل َ ْر ُج َم َّنــكَ َواهْ ُجـ ْـرِ ن ي� َم ِل ًّيا}(مريــم.)46:
ـب أَنْـ َ
ـال أَ َر ِاغـ ٌ
ـن آ ِل َهـ ِ ي
ولــوط ،عليــه الســام ،خُ ـ ي ِّـر بـ ي ن
ـ� التوقــف عــن دعــوة الحــق أو الخــروجَ { :قا ُلــوا َل ـئِ ن ْ َلـ ْـم تَ ْن َتـ ِـه يَــا
َ
ُلــو ُ
ـن
�}(الشــعراءَ { ،)167:ف َمــا ك َ
ـن ا ْل ُمخْ َر ِج ي ن َ
ـوط ِمـ ْ
ـن ِمـ َ
ط َل َتكُونَـ َّ
َان َجـ َ
اب َق ْو ِمـ ِـه ِإ َّل أَ ْن َقا ُلــوا أَخْ ِر ُجــوا َآل ُلـ ٍ
ـو َ

ون}(النمــل.)56:
َــاس يَ َتطَ َّه ُر َ
ُــم ِإنَّ ُه ْ
َق ْريَ ِتك ْ
ــم أُن ٌ
جــاء الحــض عــى الهجــرة ف ي� ســبيل اللــه ،وبيــان حســناتها ،وفضلهــا ف ي� العديــد مــن آيــات
ـن
ـن َآم ُنــوا َوا َّل ِذيـ َ
ـم{:إ َّن ا َّل ِذيـ َ
القـرآن الكريــم؛ فقــد امتــدح اللــه ســبحانه المهاجريــن ،حيــث قــال عنهـ ِ
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ف
يم}(البقــرة.)218:
ــه أُو َل ِئــكَ يَ ْر ُج َ
ــروا َو َجاهَ ُ
ــون َر ْح َم َ
ــه َوال َّلــهُ َغفُــو ٌر َر ِح ٌ
هَ َ
ــت ال َّل ِ
ــدوا ِ ي� َس ِــب ِيل ال َّل ِ
اج ُ

اب َل ُهـ ْـم َربُّ ُهـ ْـم
اسـ َت َج َ
والمهاجــرون لهــم أجــر عنــد اللــه وعدهــم بــه ،حيــث يقــول تعــاىلَ { :ف ْ
ـن
أَ ن ي ِّ� َل أُ ِضيـ ُ
ـن هَ َ
ـع َع َمـ َـل َع ِامـ ٍـل ِم ْن ُكـ ْـم ِمـ ْ
اجـ ُـروا َوأُخْ ِر ُجــوا ِمـ ْ
ـن بَ ْعـ ٍـض َفا َّل ِذيـ َ
ـن َذ َكـ ٍـر أَ ْو أُنْـىث َ بَ ْع ُض ُكـ ْـم ِمـ ْ

أ
أ
ف
ـن
ـات ت َْجـ ِـري ِمـ ْ
يل َو َقاتَ ُلــوا َو ُق ِت ُلــوا َل ُ َك ِّفـ َـر َّن َع ْن ُهـ ْـم َس ـ ِّي َئا ِت ِه ْم َو َل ُ ْد ِخ َل َّن ُهـ ْـم َج َّنـ ٍ
ِديَ ِار ِهـ ْـم َوأُو ُذوا ِ ي� َسـ ِـب ِ ي
أ
ـو ِاب}(آل عم ـران.)195:
ـن ِع ْنـ ِـد ال َّلـ ِـه َوال َّلــهُ ِع ْنـ َـد ُه ُح ْسـ ُ
ت َْح ِت َهــا ْالَنْ َهــا ُر ث َ َوابًــا ِمـ ْ
ـن ال َّثـ َ
اجـ ُـروا َو َجاهَ ُدوا
كمــا وعدهــم ربهــم بالمغفــرة ،والــرزق الكريــم ،حيــث
َ
ـن َآم ُنوا َوهَ َ
يقول{:وا َّل ِذيـ َ

ف� ســبيل ال َّلــه وا َّلذيــن آووا ونَــروا أُو َلئــكَ هُ ــم ا ْلمؤْمنون ح ًّقــا َلهــم مغْ فــر ٌة ورز ٌْق كَريم} أ
(النفال.)74:
ِ ٌ
ُ ُ ِ ُ َ َ
ِ
ُ ْ َ ِ َ َِ
ِي َ ِ ِ ِ َ ِ َ َ ْ َ َ ُ
اجـ ُـروا َو َجاهَ ـ ُـدوا ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل
ـن َآم ُنــوا َوهَ َ
وثــواب الهجــرة الدرجــات العــا ،حيــث يقول{:ا َّل ِذيـ َ
ــم َد َر َج ً
ون}(التوبــة.)20:
ــم ا ْلفَا ِئ ُز َ
ــة ِع ْن َ
ــه َوأُو َل ِئــكَ هُ ُ
ــه ْم أَ ْعظَ ُ
ــه ِبأَ ْم َوا ِل ِه ْ
ــد ال َّل ِ
ال َّل ِ
ــم َوأَنْف ُِس ِ

آ
اج ُروا
كمــا وعــد الله ســبحانه المهاجرين بحســنة الدنيا ،وأجر الخــرة ،حيث يقولَ :
ـن هَ َ
{وا َّل ِذيـ َ
آ
أ
ف
ف
ون}(النحل.)41:
ـو كَانُــوا يَ ْع َل ُم َ
ـن بَ ْعـ ِـد َمــا ظُ ِل ُمــوا َل ُن َب ِّوئَ َّن ُهـ ْـم ِ ي� ُّ
ِ ي� ال َّلـ ِـه ِمـ ْ
ـر َلـ ْ
الدنْ َيا َح َسـ َن ًة َو َل َ ْجـ ُـر ْال ِخ َر ِة أَ ْكـ ب َ ُ
اجـ ُـروا ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ثُـ َّـم ُق ِت ُلــوا أَ ْو َماتُــوا َل ي َ ْ� ُز َق َّن ُهـ ُـم ال َّلــهُ ِر ْز ًقــا َح َسـ ًنا
ويقــول أيضاً َ
ـن هَ َ
{:وا َّل ِذيـ َ

�}(الحــج.)58:
الر ِاز ِق ي ن َ
َو ِإ َّن ال َّلــهَ َل ُه َ
ــو خَ ي ْ ُ
ــر َّ
ف
ن
ـن َآم ُنوا
ـاىل{:إ َّن ا َّل ِذيـ َ
والهجــرة ي� ســبيل اللــه مــن عالمات مــواالة المؤمنـ يـ� ،مصداقـاً لقوله تعـ ِ
ف
ـروا أُو َل ِئــكَ بَ ْع ُض ُهـ ْـم أَ ْو ِل َيــا ُء
َوهَ َ
اجـ ُـروا َو َجاهَ ـ ُـدوا ِبأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم َوأَنْف ُِسـ ِـه ْم ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه َوا َّل ِذيـ َ
ـن َآو ْوا َونَـ َ ُ
ت
ـن َو َليَ ِتهـ ْـم ِمـ ْ ش
صوك ُْم
ـن َآم ُنــوا َو َلـ ْـم يُ َه ِاجـ ُـروا َمــا َل ُكـ ْـم ِمـ ْ
بَ ْعـ ٍـض َوا َّل ِذيـ َ
� ٍء َحـ َّـى يُ َه ِاجـ ُـروا َو ِإ ِن ْ
ِ
اسـ َت ْن َ ُ
ـن َ ي ْ
ف
ـاق وال َّلــهُ بمــا ت َعم ُلــون بص�} أ
(النفــال.)72:
ِ ي� ِّ
ـو ٍم بَ ْي َن ُكـ ْـم َوبَ ْي َن ُهـ ْـم ِمي َثـ ٌ َ
ـر ِإ َّل َعـ َـى َقـ ْ
ِ َ ْ َ َ َِ ي ٌ
الديـ ِـن َف َع َل ْي ُكـ ُـم ال َّنـ ْ ُ

ـن أَهْ ـ ِـل ا ْلق َُر ٰى
كمــا أن فقـراء المهاجريــن يســتحقون مــال الفــيءَّ {:مــا أَ َفــا َء ال َّلــهُ َع َل َر ُســو ِل ِه ِمـ ْ
َفل َّلــه وللرســول ولــذي ا ْل ُقــر� وا ْليتامــى وا ْلمســاك ن� وابــن الســبيل َك َل ي ُكــون دو َلـ ًـة بـ ن أ
ـاء ِمن ُكـ ْـم
َ يْ َ
ْ ب َ ٰ َ َ َ َ ٰ َ َ َ ِ ي ِ َ ْ ِ َّ ِ ِ ي ْ َ َ ُ
ـ� ْالَغ ِْن َيـ ِ
ِ ِ َ ِ َّ ُ ِ َ ِ ِ
الر ُسـ ُ
ـاب* ِل ْل ُف َقـ َـر ِاء
َو َمــا آتَا ُكـ ُـم َّ
ـول َفخُ ـ ُـذو ُه َو َمــا نَ َها ُكـ ْـم َع ْنــهُ َفان َت ُهــوا َواتَّ ُقــوا ال َّلــهَ ِإ َّن ال َّلــهَ شَ ـ ِـد ُيد ا ْل ِع َقـ ِ

ون ال َّلــهَ
ـر َ
ـن ِديَ ِار ِهـ ْـم َوأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم يَ ْب َتغُ ـ َ
ـون َف ْضـ ًـا ِمـ َ
ـن أُخْ ِر ُجــوا ِمـ ْ
ـن ا َّل ِذيـ َ
ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـن ال َّلـ ِـه َو ِر ْض َوانًــا َويَ ْنـ ُ ُ
ش
(الحــر.)8 - 7:
ون}
الص ِاد ُق َ
َو َر ُســو َلهُ أُو َل ِئــكَ هُ ُ
ــم َّ
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ف� مقابــل وعــد المهاجريــن ف� ســبيل اللــه أ
بالجــر العظيــم ،فــإن هنــاك عقوبــات لعــدم
َْ
ي
ي
الهجــرة؛ فالمســلمون مطالبــون بعــدم مــواالة مــن ال يهاجــر ف ي� ســبيل الله-وهــذا مــن عالمــات الكفــر-
ـوا ًء َفـ َـا تَ َّت ِخـ ُـذوا ِم ْن ُهـ ْـم أَ ْو ِل َيــا َء َحـ ت َّـى
حيــث يقــول تعـ
ون ك ََمــا َك َفـ ُـروا َف َتكُونُـ َ
ـو تَ ْك ُفـ ُـر َ
َ
ـون َسـ َ
ـاىل{:و ُّدوا َلـ ْ

ف
ـث َو َج ْدت ُُموهُ ـ ْـم َو َل تَ َّت ِخـ ُـذوا ِم ْن ُهـ ْـم َو ِل ًّيــا
ـوا َفخُ ُذوهُ ـ ْـم َوا ْق ُت ُلوهُ ـ ْـم َح ْيـ ُ
يُ َه ِاجـ ُـروا ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه َفـ ِـإ ْن ت ََو َّلـ ْ
َو َل ن َِص ي ً�ا}(النســاء.)89:
كمــا تو َّعــد اللــه ســبحانه الذيــن ال يهاجــرون بجهنــم ،وســاءت مصـ يـراً ،حيــث يقــول تعــاىل:
{ إن ا َّلذيــن تَو َّفاهُ ــم ا ْلم َلئ َكـ ُـة ظَالمــي أَنْفُســهم َقا ُلــوا فيــم ُكنتــم َقا ُلــوا ُكنــا مس ـت ْضعف ن� ف� ْ أ
ال َ ْر ِض
ِ َ ُْ ْ
ِ ِ ْ
ِ َّ ِ َ َ
ِِ
ُ َ ِ
َّ ُ ْ َ َ ِ ي َ ِ ي
ـع ًة َف ُت َه ِاجـ ُـروا ِفي َهــا َفأُو َل ِئــكَ َمأْ َواهُ ـ ْـم َج َه َّن ُم َو َســا َء ْت َم ِص ي ً�ا}(النســاء.)97:
ـن أَ ْر ُض ال َّلـ ِـه َو ِاسـ َ
َقا ُلــوا أَ َلـ ْـم تَ ُكـ ْ
والمســلمون المؤمنــون ممــن ســاروا عــى ســنة أ
المــم الســابقة بالهجــرة ف ي� ســبيل اللــه ،كانــت
لهــم وجهتــان للهجــرة لــكل مــن الحبشــة ويـرث ب ،تشــبهان بعضهمــا بعضـاً ف ي� الهــدف ،ولكــن تختلفــان
ـ� الهجرتـ ي ن
ف� أوجــه عــدة ،وســتحاول هــذه الدراســة إلقــاء الضــوء عــى أوجــه الشــبه واالختــاف بـ ي ن
ـ�.
ي

أوجــه الشــبه واالختــاف بــن الهجــرة إىل الحبشــة والهجــرة

إىل املدينــة املنــورة:
أوالً -كانت هجرة املسلمني إىل الحبشة جزئية وإىل يرثب كلية:
ين
المســلم� ،كان المســلمون والمســلمات ش
عــرات ،لكــن لــم
هاجــر إىل الحبشــة بعــض
يهاجــروا جميعـاً ،أمــا ف ي� الهجــرة إىل يـرث ب فقــد كان المســلمون جميعـاً مطالبــون بالهجــرة عامــة ،فـراراً
الســامية.
ولقامــة الدولــة إ
بدينهــم ،إ
ثانياً -من ناحية العدد:
ف� الهجــرة أ
الوىل إىل الحبشــة كان العــدد ش
عــرة رجــال وخمــس نســوة ،هــم :عثمــان بــن
ي
عفــان ،وزوجــه رقيــة بنــت الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وأبــو ســلمة ،وزوجــه أم ســلمة ،وأخــوه
أبــو سـ بـرة بــن ب يأ� رهــم ،وزوجــه أم كلثــوم ،وعامــر بــن ربيعــة ،وزوجــه ليــى ،وأبــو حذيفــة بــن عتبــة
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ابــن ربيعــة ،وزوجــه ســهلة بنــت ســهيل ،وعبــد الرحمــن بــن عــوف ،وعثمــان بــن مظعــون ،ومصعــب
ابــن عمـ يـر ،وســهل بــن البيضــاء ،والزبـ يـر بــن العــوام( ،)1وأنهــم ّأمــروا عليهــم عثمــان بــن مظعــون(.)2
يقــول ابــن هشــام ف ي� «السـ يـرة النبويــة» :فــكان جميــع مــن لحق بــأرض الحبشــة ،وهاجــر إليها
ـلم� ،ســوى أبنائهــم الذيــن خرجــوا بهــم معهــم صغــاراً وولــدوا بهــا ،ثالثــة وثمانـ ي ن
مــن المسـ ي ن
ـ� رجـاً،
ف
ن
()3
ـا� عـ شـرة أو تســع عـ شـرة امـرأة(.)4
إن كان عمــار بــن يــارس فيهــم ،وهــو يشــك فيــه  .وكان ي� الهجــرة ثمـ ي

لــم نتمكــن مــن الحصــول عــى عــدد المهاجريــن مــن مكــة إىل المدينــة ،إال أنــه وال شــك أكـ بـر
ين
مــن عــدد المهاجريــن إىل الحبشــة بفعــل ازديــاد عدد المسـ ي ن
الهجرت�
ـلم� ،بعد إســام من أســلم بعــد

إىل الحبشــة؛ فالهجــرة اســتمرت حـ تـى فتــح مكــة حـ ي ن
ـ� نهــى الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عنهــا كما
ف
اسـ ُت ْن ِف ْرت ُْم َفان ِْفـ ُـروا) (،)5
ـحَ ،و َل ِكـ ْ
ـن ِج َهــا ٌد َو ِن َّيـ ٌـةَ ،و ِإ َذا ْ
ي� صحيــح البخــاري ،بقولــه( :ال َ ِه ْجـ َـر َة بَ ْعـ َـد ال َف ْتـ ِ
ف
اس ُت ْن ِف ْرت ُْم َفان ِْف ُروا)(.)6
و� صحيح مسلم بقوله(َ :ل ِه ْج َر َةَ ،و َل ِك ْن ِج َها ٌد َو ِن َّي ٌةَ ،و ِإ َذا ْ
ي
ثالثاً -محاولة إعادة املهاجرين:

حاولــت قريــش إعــادة المهاجريــن إىل الحبشــة عـ بـر إرســال عمــرو بــن العــاص وعبــد اللــه بــن

ب يأ� ربيعــة ،أمــا المهاجــرون إىل ي ـرث ب ،فحاولــت منعهــم ،وال يعــرف إن كانــت حاولــت إعادتهــم إىل

مكــة مــن ي ـرث ب.

قــال ابــن إســحاق  :فلمــا رأت قريــش أن أصحــاب رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــد
أمنــوا واطمأنــوا بــأرض الحبشــة ،وأنهــم قــد أصابــوا بهــا داراً وقـراراً ،ائتمــروا بينهــم أن يبعثــوا فيهــم
ن
ش
ـا� ،يف�دهــم عليهــم ،ليفتنوهــم ف ي� دينهــم ،ويخرجوهــم
منهــم رجلـ يـ� مــن قريــش جلديــن إىل النجـ ي
ن ف
 .1محمد ض
ين
المرسل� ،دار الكتب العلمية ،ص ،57 :دون تاريخ أو مكان شن�.
س�ة سيد
اليق� ي� ي
الخ�ي ،نور ي
ن
عل
الس�ة النبوية ،دمشق :دار القلم1422 ،هـ-2001م ،ص.131 :
الحس� الندوي ،ي
 .2أبو الحسن ي
ي
ن
وخ�ي سعيد،
الس�ة النبوية ،القاهرة :المكتبة التوفيقية ،تحقيق محمد فهمي
الرسجا� ي
 .3عبد الملك بن هشام ،ي
ي

2003 ،214 /1م.
ف
الس�ة النبوية ،القاهرة :دار الحديث1423 ،هـ-2002م ،ص.117 :
 .4صفي الرحمن المباركفوري ،بحث ي� ي
والس�.
والس� ،باب فضل الجهاد
 .5صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
ي
والخ� .وبيان ن
مع� (ال هجرة بعد الفتح).
السالم والجهاد
المارة ،باب المبايعة بعد فتح مكة عىل إ
 .6صحيح مسلم ،كتاب إ
ي
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ت
ـ� اطمأنــوا بهــا وأمنــوا فيهــا ؛ فبعثــوا عبــد اللــه بــن ب يأ� ربيعــة ،وعمــرو بــن العــاص
مــن دارهــم ،الـ ي
ش
ـا� ولبطارقتــه ،ثــم بعثوهمــا إليــه فيهــم(.)1
ابــن وائــل ،وجمعــوا هدايــا للنجـ ي

ين
ش
للنجــا� ف ي� طلــب المهاجريــن
الرســول� اللذيــن أرســلتهما قريــش
تقــول أم ســلمة عــن
ي

اليها(:ثــم بعثــوا بذلــك عبــد اللــه بــن ب يأ� ربيعــة ،وعمــرو بــن العــاص ،وأمروهمــا بأمرهــم ،وقالــوا
ش
ش
ـا� هدايــاه،
لهمــا  :ادفعــا إىل كل بطريــق هديتــه قبــل أن تكلمــا النجـ ي
ـا� فيهــم ،ثــم قدمــا إىل النجـ ي

ثــم ســاه أن يســلمهم إليكمــا قبــل أن يكلمهــم)(.)2
رابعاً -هدف الهجرة:
ين
الحالتــ�؛ ففــي حــال الهجــرة إىل الحبشــة كانــت فــرار بعــض
اختلــف هــدف الهجــرة ف ي�
المسـ ي ن
ـلم� بدينهــم وبأنفســهم ،أمــا ف ي� حــال الهجــرة إىل ي ـرث ب ،فــكان الهــدف المذكــور يُضــاف إليــه
وتمكــ� ديــن اللــه ف� أ
ين
الرض.
الســام،
أهــداف أخــرى؛ كإقامــة دولــة إ
ي
ن
الرسجا�( :فالمســلمون الذيــن هاجروا إىل الحبشــة كانــوا يريدون حفظ
يقــول الدكتــور راغــب
ي
ف
الســام بالكليــة ،إذا تعــرض المســلمون ف ي� مكة ل إلبــادة ،ولم
أنفســهم ي� مــكان آمــن حـ تـى ال يســتأصل إ
يكــن الغــرض هــو إقامــة حكومة إســامية ف� الحبشــة؛ بــل كان المســلمون مجــرد ي ن
الجئ� إىل ملــك عادل،
ي
أمــا الهجــرة هنــا ،فــكان الغــرض منهــا إقامــة دولــة إســامية تكــون يـرث ب هــي المركــز الرئيــس لهــا)(.)3
خامساً -الهجرة إىل الحبشة تعتمد عىل رجل واحد:
الهجــرة إىل الحبشــة تعتمــد عــى رجــل واحــد ،أمــا ف ي� يـرث ب ،فالهجــرة لــم تكــن تعتمــد عــى
رجــل معـ ي ن
ـو العــام هنــاك صــار محبـاً ل إلســام ،أو عــى
ـ�؛ بــل تعتمــد عــى شــعب يـرث ب عامــة ،والجـ ُّ
أ
الســامية؛ ومــن ثــم كانــت الهجــرة إىل هنــاك جماعيــة كاملــة(.)4
القــل أصبــح قابــا ً للفكــرة إ

 .1عبد الملك بن هشام ،مصدر سابق.216 /1 ،
 .2المصدر نفسه.217/ 1 ،
ن
الرسجا� ،الهجرة النبوية  ..مالمح وسمات ،تم الوصول إليه بتاريخ  ،2019/ 5/ 3آخر تحديث  ،2019 /1 /20متوفر عىل
 .3راغب
ي
موقعhttp://www.startimes.com/f.aspx?t=37562572 :
ن
الرسجا� ،الهجرة النبوية  ..مالمح وسمات ،تم الوصول إليه بتاريخ  ،2019 /5/ 3آخر تحديث  ،2019 /1/ 20متوفر عىل
 .4راغب
ي
موقعhttp://www.startimes.com/f.aspx?t=37562572 :
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سادساً -عودة مهاجري الحبشة:
عــاد مهاجــرو الحبشــة بعــد أن بلغهــم إســام أهــل مكــة؛ ليتبـ ي ن
ـ� لهــم عــدم صحــة ذلــك،
فعــاد بعضهــم للهجــرة مــرة أخــرى.
قــال ابــن إســحاق( :وبلــغ أصحــاب رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الذيــن خرجــوا إىل
أرض الحبشــة ،إســام أهــل مكــة ،فأقبلــوا لمــا بلغهــم مــن ذلــك ،حـ تـى إذا دنــوا مــن مكــة ،بلغهــم
أن مــا كانــوا تحدثــوا بــه مــن إســام أهــل مكــة كان باط ـاً ،فلــم يدخــل منهــم أحــد إال بجــوار أو
ف
ين
ين
وثالثــ� رجــا(.)1
القادمــ� مــن الحبشــة ثالثــة
و� النهايــة كان عــدد
مســتخفياً) ،ي
يذكــر الخ ـرض ي عــن ســبب عودتهــم أنهــم قليلــو العــدد ،ممــا أشــعرهم أ
النــس ،وهــم
شأ�اف قريــش ،وال يطيــب لهــم عيــش ف ي� دار غربــة(.)2

قــال ابــن إســحاق( :وكان مــن أقــام بــأرض الحبشــة مــن أصحــاب رســول اللــه ،صــى اللــه
ت
ش
ـا� عمــرو بــن أميــة
عليــه وســلم ،حــى بعــث فيهــم رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل النجـ ي
ين
بخيــر بعــد الحديبيــة)(.)3
ســفينت� ،فقــدم بهــم عليــه ،وهــو
الضمــري ،فحملهــم ف ي�
ب
سابعاً -هجرة الحبشة هجرتان،أما يرثب فمرة واحدة:
عندمــا عــاد المســلمون إىل مكــة مــن الحبشــة ف� المــرة أ
الوىل ،ي ن
وتبــ� لهــم عــدم صحــة
ي
إســام أهــل مكــة ،عــاد قســم منهــم إىل الحبشــة مهاجريــن مــرة ثانيــة ،أمــا ف ي� الهجــرة إىل يـرث ب؛ فلــم
ين
فاتحــ�.
يعــد المســلمون إىل مكــة إال
ثامناً -الهجرة إىل الحبشة كانت بحرا ً وإىل يرثب برا ً:
ـفينت� تجاريتـ ي ن
كانــت الهجــرة إىل الحبشــة بح ـراً عـ بـر مينــاء شــعيبة عـ بـر سـ ي ن
ـ�  ،أمــا الهجــرة إىل مكــة
فكانــت عـ بـر الـ بـر(.)4
 .1عبد الملك بن هشام ،مصدر سابق13 /2،و.15
 .2محمد ض
الخ�ي ،مصدر سابق ،ص.58 :
 .3عبد الملك بن هشام ،مصدر سابق.238 /3،

 .4صفي الرحمن المباركفوري ،مصدر سابق  ،ص.116 :
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تاسعاً -الهجرة إىل يرثب هيأ لها مسلمون من أهل البلد:
ـ� هاجــر إليهــا المهاجــرون مســلمون مــن أهــل البلــد مــن أ
كان ف� ي ـرث ب حـ ي ن
النصــار ،الذيــن
ي
ت
ين
بيعــ�
أســلموا بعــد
العقبتــ� ،وهــذا مــا لــم يتوافــر حــال الهجــرة إىل الحبشــة.
ي
عارشا ً -هاجر الرسول إىل يرثب ،ومل يهاجر إىل الحبشة:

لــم يهاجــر الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل الحبشــة ،وإنمــا أشــار عــى المسـ ي ن
ـلم�
بالهجــرة ،حيــث يقــول ابــن إســحاق( :فلمــا رأى رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــا يُصيــب
أصحابــه مــن البــاء ،ومــا هــو فيــه مــن العافيــة ،بمكانــه مــن اللــه ومــن عمــه ب يأ� طالــب ،وأنــه ال يقــدر
عــى أن يمنعهــم ممــا هــم فيــه مــن البــاء ،قــال لهــم :لــو خرجتــم إىل أرض الحبشــة ،فــإن بها ملــكاً ال
يُظلــم عنــده أحــد ،وهــي أرض صــدق ،حـ تـى يجعــل اللــه لكــم فرجـاً ممــا أنتــم فيــه؛ فخــرج عنــد ذلك
المســلمون مــن أصحــاب رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل أرض الحبشــة ،مخافــة الفتنــة،
ف
الســام) (*).
وف ـراراً إىل اللــه بدينهــم ،فكانــت أول هجــرة ي� إ
هاجــر الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل يـرث ب بعــد أن ســبقه إليهــا كثـ يـر من المسـ ي ن
ـلم�،
1

أ
ن
ن
السالمية الموعودة.
ويب� المسجد ،ويضع لبنة الدولة إ
ليؤاخي يب� المهاجرين والنصار ،ي

* عبد الملك بن هشام ،مصدر سابق ،208 /1،بترصف.
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الهجرة النبوية الرشيفة
الشيخ محمد ذياب أبو صالح

عضو الهيئة اإلسالمية العليا
يوصــل المظلــوم أ
ُ
رحــام
وال
ِبــكَ
ُ
ُ
ظــام
اســتبد
وأنــا َر كّونــاً مــا
ُ
َّ
أ
والجــر ُام
ترنــو لهــا الجــوزا ُء
ختــام
حمــداً جميــا ً والثنــا ُء
ُ
َ
ُضــام
كيــف ت
الهــوان وفيــك
تــأ�
َ
ُ
ب
أوهــام
وغــر ُه
الملــوك
ش�ف
ُ
ي
ِ
أ
أ
قــام
لــواح وال ُ
تــب وال ُ
والكُ ُ
إمــام
أنــت
أحمــد المختــا ُر
يــا
ُ
ُ
َ
أ
زحــام
نــام
يــوم
ُ
القيامــة وال ُ
ِ
يلتــام
حــا َر
الطبيــب فلي َتــهُ
ُ
ُ
آ
الم
عــم الفســا ُد
وزادت ال ُ
ّ
ِ
أ
صنــام
تعبــد ال
ر�
مــن
ُ
ُ
ِ
دون ب ي
نظــام
ويســتتب
ترعــى العبــا َد
ُ
ُ
ــكام
والكفــر والكفــار:
هــم ُح ُ
ُ
ُ
ٌ
ورغــام
غمامــة
النفــوس
وعــى
ُ
ِ
وحملــت مــا نــاءت بــه أ
جســام
ال
ُ
َ
ِ
إمــام
وجمعــت شــمال ً أنــت فيــه
ُ
َ
إقــدام
القلــوب وك ُل ُهــم
ــض
ب ْي ُ
ُ
ِ

ســام
ــل الكــر ِام
ُ
يــا خات َ
َــم ُ
الر ُس ِ
بنــوره
خــر مــن ضــا َء الوجــو َد
ِ
يــا ي َ
ف
ٌ
محبــة
يــت
لــك ي� فــؤادي مــا ّح ْي ُ

فــإن ذكــركَ ُملهمــي
نطقــت
فــإذا
َّ
ُ
نفــ� ِعف ً
َّــة
أجــواء
أودعــت ف ي�
َ
ِ
ي
صاحــب ش
دونــه
الــر ِف الــذي مــن
يــا
ِ
َ
قــد ش
َ
مجيئــه
قبــل
بــر التــورا ُة
ْ
ِ
َّ َ
ف
نجيــل عنــك رص ً
احــة
ال
وتلــوت ي� إ
ُ
ِ
ف
ً
شــفاعة
المعــاد
ن يإ� ألرجــو ي�
ِ
ٌ
نــازف
ــق
الجــرح ف ي�
ُ
ِ
كبــد الخال ِئ ِ
والحــق
ُّ
والكــون
ُ

نصــر نحــو ُه
ال يســعى
يٌ
وظالمــهُ
لمــهُ
َ
ُ
أطبــق ظُ ُ
ٌ
دولــة
ديــن لهــم أو
ال
ٌ

والخلــق
ُ
ُ
والطاغــوت هُ ــم ســاداتُها
والجهــل
ُ
ض
فــو� ال ُسا َة تقو ُدهُ ــم
والنــاس
ُ
ف
َ
مكــة داعيــاً
أكنــاف
فغــدوت ي�
َ
ِ
ف
العبــاد وجهــر ًة
فدعــوت ِس ًا ي�
َ
ِ
ٌ
َّ
وصحابــة
والتــف حو َلــكَ إخــوة
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ــن إيذا ِئهــم
القيــت مــا
َ
َ
القيــت ِم ْ
قالــوا أ
ال ي ن
ٌ
يافــع
طفــل
مــ� وأنــت
ٌ

مل ف� العدد

ســام
الشــدائد
إن
َّ
للهــداة ِج ُ
َ
ِ
أ
ال ٌ
وتمــام
مانــة ُجــذو ٌة
فيــك
ُ
أ
والخلــق غ ٌ
يــام
ُ
نــام ِن ُ
ُفــل وال ُ
نز
م� ً
وســموت
قــام
لــة
والح ُم ُ
َ
َ
ت
أقســام
حــى يُــو َز َع بينهــم
ُ
ف
النفــوس مــر ُام
و�
ِ
ترجــو النجــا َة ي

الرحمــن ليــا ً صوبَــه
أرسى بــك
ُ
العــا
فعرجــت ف ي� رحــب
الســموات ُ
َ
ِ
قــوم فارســاً
دفعــوا لــه مــن ِّكل
ٍ
فجمعــت أمــركَ ل إللــه مناجيــاً
َ
صحبــة
يــق أســمى
ســت
وأ ِن َ
ٍ
ِ
بالصد ِ
َ
الغــار مــن إيذا ِئهــم
جــوف
ولجــأت
َ
ِ

غــام
عــ� وهــو
اش
لــزم الفــر َ
ُ
َ
يُ
تنــام
اللــه ليــس
عــ�
ّــن
ُ
ي نَ
لك َّ
ِ
لمــا دنــا الكفــار منــهُ وشــاموا
الرمــال فهامــوا
بيــض
ضاقــت بهــم ُ
ِ
دوام
فهــي
عــ�
لــه
ُ
ي نُ
عــ� إ
ال ِ
َ
يّ
قــدام
وال
العــزم
يليــق
فلهــا
ُ
ُ
ُ
إ
أ
الريــح والغنــام
تُخفــي خطــاه
ُ
صــوب النــ� ســاخت أ
قــدام
ال
ُ
ِ
َ
ب ي ِّ
أ
ن
ج� ُ
همــام
مــ�
ُ
يــل ال ي ُ
يزجــر ُه ب
ُ

ً
يــق حقــاً
خيفــة
خالــج
قــد
الصد َ
ِّ
َ
َّ
ُوضــل ســبي ُل ُهم
حــارت قلوبُ ُهــم

يــا
أمرنــا
صاحــ� ال تبتئــس مــن ِ
بي
طاعاتهــم
قــد ُج ّنــدت أســما ُء ف ي�
ِ
ت
خــراً
عبــد اللــه
وكــذاك
ُ
يــأ� ُم ب
ي
لمــا رس ُ
بجــواد ِه
اقــة قــد دنــا
ِ
الســماء غبــا ُر ُه
كبــد
فعــا إىل
ِ
ِ
نيــت ســوا َر ِكــرى ِم ً
نحــة
لــك ْ
إن ث ُ َ

غمــام
الجــو ُد فعلــكَ والعطــا ُء
ُ
وقدمــت قومــاً هُ ــم إليــكَ كــر ُام
َ
أ
تهفــو لــه آ
ال ُ
عــوام
وال
جــال
ُ
أيتــام
كأنهــم
ســتضعف�
ُم
ُ
ي نَ
ُ
قــدام
وال
برديــه
العــدل ف ي�
ُ
إ
ِ
أ
عــام
يُزجــي
َ
ُرفــع ال ُ
الجيــوش وت ُ
الســيوف وصامــوا
حــد
ص َّلــوا عــى ِّ
ِ
يبقــى هزيــا صنــوه أ
وهــام
ال
ً
ُ
زمــام
فللنفــوس
الشــعوب
قهــر
ُ
ِ
ِ
ُقــام
دولتنــا
أركان
ُ
عليــه ت ُ
ِ
ِ
ســام
وال
اللــه
جنــد
ويُعــ ُز
ُ
إ
ُ
ِ

َ
بأرضهــا
طيبــة إذ
يــا طيــب
َ
حللــت ِ
بــدر عــود ٌة
بيــوم مثــل
هــل يل
ٍ
ٍ
أ
المســلم� وحا ِلهــم
مــر
ي نَ
أنظــر ل ِ
هــل ل إىل الفــاروق ن
يبــ�
عهــدة
َ
ي
ِ
ي
َ
خالــد الــذي
مثــل
الفــوارس
وأرى
ٍ
َ
حفظــوا الحــدو َد وحــرروا أوطانَهــم
لــم تحتضنــهُ ِأســ َّن ٌة
ُ
والحــق مــا ْ
والــدوالت ال ت ن
ُبــى عــى
الديــن
ُ
ُ
عهــد ِه
ســابق
ســام
أيعــو ُد ل إل
ُ
ِ
ِ
ف ُي َ
الكفــر مــع ســادا ِت ِهم
جنــد
ــذ ُّل
ُ
ِ
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نفحات
من الهجرة النبوية
شعر :زهدي حنتويل
موظف إداري

أ
نــوار
القصيــد
غــى
نّ
ُ
بمحفــل ال ِ
ِ
أ
قمــار
ال
ــل
ــق
ِ
كته ّل ِ
بتأ ّل ٍ
المعطــار
بنفحــة
فــاح
والمســكُ
َ
ِ
ِ
كالجــدول الجــاري
وغــدا بهــا
ِ
ف
إثــر نــوركَ ي� الهــدى الســ ّي ِار
مــن ِ
أ
بصــار
أفديــكَ روحــي يــا رؤى ال
ِ
أ
أ
خيــار
يــا صفــو َة البــر ِار وال ِ
ُ
بحصــار
كالليــل
يســدل لونــهُ
ِ
ِ
ش
ّــار
كيــد
�
مــن
ْ
ِ
جحافــل الكف ِ
ِ
ِّ
أ
نــوار
بالهــدي
وتن�هــا
ي
وال ِ
أ
بعصبــة ال ش� ِار
يك يقتلــوكَ
ِ
أ
ظفــار
ال
وحشــ ّي َة
وتكــر ْت
شّ
ِ
أ
نصــار
ال
هاجــرت نحــو مدينــة
َ
ِ
ف
ُ
الغــار
وتقــول «ال تحــزن» لــهُ ي�
ِ
أ
شــعار
وال
نشــاد
ال
وبعوســج
إ
ِ
ِ
ِ
يثــار
الكــر ِام
بمواقــف
إ
إ
ِ
وال ِ
أ
خبــار
ــم
التاريــخُ
وتنس َ
ّ
بال ِ
أ
ف
دهــار
للخلــق يبقــى ي� مــدى ال
ِ
ِ
أ
ف
مصــار
فــاح ي� ال
وأريجهــا قــد
َ
ِ
نهــار
ببــدء
شــمس
قــت
مــا شأ� ْ
ِ
ٌ
ِ

أ
خيــار
هجــرة
يــوم
ف ي�
ي
ِ
ِ
خــرة ال ِ
وته ّل َ
بمدحــه
النــدي
ــل الحــرف
ِ
ّ
ك
بوصفــه
ّ
ِ
وتضــو َع الطّ ُ
يــب الــ ّز ي ُ
ف
يــان
وجــرى
القــوا� ح ّبــهُ
شب� ِ
ي
ف
ت
رونــق
ــ�
قصيــد� ي�
ي
ٍ
طــه ال ّن ب ي ّ
يــا خاتــم الرســل الكــرام تح ّي ً
ــة
ً
وســامة
البهــي
الخلــق
يــا ســ ّيد
ِّ
ِ
بظالمــه
ظلــم دجــا
هاجــرت مــن
َ
ِ
ٍ
هاجــرت موطنــكَ الــذي أحببتــهُ
َ
هاجــرت مك َ
ّــة يك تعــو َد لفتحهــا
َ
ّلمــا
رأيــت حصارهــم متوغّــا ً
َ
بــدت أنيابهــم عــن حربهــم
ّلمــا
ْ
ف
بطــن مك َ
ليلــة
ّــة يومهــا ي�
مــن
ٍ
ِ
برفقــة
كنــت
ديــق
وبصحبــة
َ
ٍ
ِ
ّ
الص ِ
وحفــاوة
بطيبــة
فاســتقبلوك
ٍ
ٍ
أ
ض
مثــال مــرض ِب عــ ّز ٍة
�بــوا مــن ال ِ
النبويــة اتســع المــدى
ف ي� الهجــرة
ِ
أرســيت فيهــا منهجــاً متماســكاً
َ
رســالة
عطــر
النفحــات
فيهــا مــن
ٍ
ِ
ُ
خــر الــورى
صــى عليــكَ اللــه يــا ي َ
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ض ت ف� ق
�
إ��اءا� هي� ة�

تجاوزات تتعلق بالطالق
الشيخ د .يرسي عيدة

مساعد مفتي  /دائرة إفتاء محافظة الخليل
ن� بعده ،وبعد؛
الحمد لله وحده ،والصالة والسالم عىل من ال ب ي ّ

ـاق غلي ـ ٌ
فاللــه تبــارك وتعــاىل وصــف عقــد الــزواج بأنّــه ميثـ ٌ
{وأَخَ ـ ْـذ َن
ظ ،فقــال ع ـ َّز وجـ َّـلَ :
ت
ـ� يجريهــا
ِمن ُكــم ِّميثَا ًقــا غ َِليظًــا } (النســاء .)21 :فعقــد الــزواج عقــد عظيــم ،وهــو مــن أهـ ِّـم العقــود الـ ي
المســلمون ف� حياتهــم ،وينبغــي لـ أ
أن يُراعــوا حرم َتــه ومكانتــه ،وهــذا العقــد يحصــل
ـ�زواج
جميعــا ْ
ً
ي
باليجــاب والقبــول بـ ي ن
ـ� الــزوج وزوجتــه أو وكيلهــا ،وفــق أصــول وضوابــط وتفاصيــل معلومــة ،وينتهــي
إ
هــذا العقــد بكلمــة الطــاق الصــادرة مــن الــزوج ،إن كان بكامــل أهليتــه ش
ال�عيــة المعتـ بـرة.
أ
والصـ ُـل ف ي� الحيــاة الزوجيــة الســكينة والمــودة والتفاهــم والحــوار واالســتقرار ،قــال اللــهُ
ـو َّد ًة
ـن آيَا ِتـ ِـه أَ ْن خَ َلـ َ
ســبحانه وتعــاىلَ :
ـن أَنْف ُِسـك ُْم أَز َْو ً
ـق َل ُكـ ْـم ِمـ ْ
{و ِمـ ْ
اجــا ِل َت ْســكُ ُنوا ِإ َل ْي َهــا َو َج َعـ َـل بَ ْي َن ُكـ ْـم َمـ َ
آ
ف
ون}(الــروم ،)21 :وينبغــي للزوجـ ي ن
أن يعـ َ
ـرف ٌّكل منهمــا مــا لــه
ـو ٍم يَ َتفَكَّ ُر َ
ـ� ْ
ـات ِل َقـ ْ
َو َر ْح َمـ ًـة ِإ َّن ِ ي� َذ ِلــكَ َليَـ ٍ
أ
أن يُعـ ش
ـا�وا زوجاتهــم
زواج ْ
ومــا عليــه مــن الحقــوق والواجبــات ،وقــد أمـ َـر اللــهُ ســبحانه وتعــاىل ال َ
بالمعــروف ،قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل َ :ش
ـ� الكريــم،
ا�وهُ ـ َّ
ـن ِبا ْل َم ْع ُر ِ
{و َع ِ ُ
وف}(النســاء ،)19 :وأوىص النـ ب ي ُّ
أ
(فاســ َت ْو ُصوا
صــى اللــه عليــه وســلم ،ال َ
خــرا ،فقــال ،صــى اللــه عليــه وســلمْ :
زواج بالزوجــات ي ً
ُطيــع زوجهــا بالمعــروف ،قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل:
ــرا )(*) ،ويجــب عــى الزوجــة أن ت َ
ِبال ِّن َس ِ
ــاء خَ ي ْ ً
1

ـب ِب َمــا َح ِف ـ َ
ظ ال َّلــهُ } (النســاء ،)34 :ومعـ نـى " قانتــات " :طائعــات
ـات َح ِافظَـ ٌ
ـات َقا ِن َتـ ٌ
الصا ِل َحـ ُ
{ َف َّ
ـات ِللْغَ ْيـ ِ
* صحيح البخاري ،كتاب النكاح،باب الوصاة بالنساء.
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أ
()1
ـ�  ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى وجــوب طاعــة الزوجــة لزوجهــا ،فقــال
للــه ولزواجهـ َّ
ـن  ،وأ ّكــد النـ ب ي ُّ
أ
أ
ـج َد ِل َز ْو ِج َهــا)(.)2
ـو ُك ْنـ ُ
ـج َد ِل َ َحـ ٍـدَ ،ل َ َمـ ْـر ُت ا ْل َمـ ْـرأَ َة أَ ْن ت َْسـ ُ
ـت آمـ ًـرا أَ َحـ ًـدا أَ ْن يَ ْسـ ُ
صــى اللــه عليــه وســلمَ ( :لـ ْ
من تجاوزات األزواج والزوجات يف أمر الطالق:
المــور ،فتجــد كثــرا مــن أ
الزواج بالطــاق ،حـ تـى عــى سفاســف أ
* حلـ ُـف كثــر مــن أ
الزواج
يٍ ِ
يً
واليــاب ،ونحوهــا مــن شــؤون الحيــاة ،حيــث
يحلــف بالطــاق عــى الطعــام والـ شـراب ،والذهــاب إ

ـ� الطــاق إال تروحــي عــى أهلــك) ...
ـ� الطــاق إال تتغــدى عنــدي اليــوم)( ،عـ ي ِّ
يقــول الــزوج مثـاً( :عـ ي ّ
المــر الســتفحاله وانتشــاره ،لــم يقتــر عــى أ
ونحوهــا مــن العبــارات ،بــل إن أ
الزواج وحدهــم،
َّ
أ
ن
تز
الع ـ ّزاب يحلفــون
ـرا ِمــن ُ
بــل تعــدى إىل غـ يـر الم�وجـ يـ� ،فتعداهــم إىل الطفــال والنســاء! فتجــد كثـ ي ً
البــاء أ
الطفــال يحلفــون بالطــاق ف� لعبهــم وبعــض شــؤونهم ،مقلديــن آ
بالطــاق ،وبعــض أ
والعمــام
ي
أ
أ
ف
كأن تقـ َ
ـول الزوجــة لزوجهــا:
ـأن تحلـ َـف بعـ ُ
ـض ال ِّنســوة بالطــاقْ ،
أن يصــل المــر بـ ْ
والهــل ي� ذلــكَّ ،أمــا ْ
ـ� الطــاق إال تشـ تـري جهــاز هاتــف غـ ًـدا) ،ونحوهــا ِمن َوقائــع ،فهــذا ف ي� قمــة الغرابة واالســتهجان!.
(عـ ي ّ
ش
ـ� الكريــم،
والحلــف بالطــاق ال يجــوز؛ فهــو مــن صيــغ الحلــف غـ يـر الم�وعــة؛ لقــول النـ ب ي ِّ
َان َحا ِل ًفــاَ ،ف ْل َي ْح ِلـ ْـف ِباللـ ِـه أَ ْو ِل َي ْص ُمــت)( ،)3والحلــف بالطــاق اســتخفاف
ـن ك َ
صــى اللــه عليــه وســلم(َ :مـ ْ
اللهــي مــن ذلــك ف ي� ســياق آيــات الطــاق ،قــال اللــه
بــه واســتهتار وتعـ ٍّـد واضــح ،وقــد جــاء التحذيــر إ

ـات اللـ ِـه هُ ـ ُز َواً }(البقــرة ، )231:وقــال ع ـ َّز وجــل كذلــكِ { :ت ْلــكَ ُحـ ُـدو ُد
ســبحانه وتعــاىل{ :وال ت َّت ِخــذوا آيـ ِ
ال َّل ِــه َف َ
ــا ت َْع َت ُدوهَ ا}(البقــرة.)229:

* التهديــد بالطــاق ،حيــث يلجــأ كثــر مــن أ
الزواج إىل أســلوب التهديــد بطــاق زوجتــه عــى
يٌ ِ

موقــف أو مواقــف متعــددة ،حيــث يكـرث عــى لســانه مــن التهديــد لهــا بالطــاق ،ممــا يــؤدي إىل تفاقــم
أ
المــر ،وزيادتــه عــن حـ ّـده ،ممــا ينجــم عنــه المزيــد مــن المشــكالت الزوجيــة ،والنفــرة ،وقــد يصــل
أ
الحـ َـرد " ،وقــد
المــر إىل خــروج الزوجــة مــن بيــت الزوجيــة إىل بيــت أهلهــا ،فيمــا تعــرف بظاهــرة " َ
تفس� القرآن العظيم.293/ 2 :
كث� ،ي
الط�ي ،جامع البيان .294/ 8 :ابن ي
 .1ب
أ
ف
ن
ت
نن
لبا�  :حسن صحيح.
 .2س� ال�مذي ،كتاب الرضاع ،باب ما جاء ي� حق الزوج عىل المرأة ،وقال ال ي
 .3صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،باب كيف يُستحلف.

40

تجاوزات تتعلق بالطالق

ض ت ف� ق
�
إ��اءا� هي� ة�

يصــل أ
ـث رفــع قضيــة نفقــةِ ،ومــن ثَـ َّـم شــقاق ون ـزاع إىل
المــر إىل مــا هــو أك ـرث مــن ذلــك ،مــن حيـ ُ
ال�عيــة ،ومــن ثَــم ينتهــي أ
المحكمــة ش
المــر بالف ـراق والطــاق.
َّ
ِ
ف
أن هــذه الظاهــرة منتـ شـرة بك ـرث ة عنــد
* جعــل الطــاق َّأو َل الحلــول ال آخرهــا ،وال شــكَّ ي� َّ
كثــر مــن أ
مشــكلة أو ســو ُء َف ْه ٍــم ي ن
ٌ
بــ� الــزوج وزوجتــه لســبب أو آلخــر،
الزواج ،فــإذا مــا حصلــت
ي
فتجــده يطلقهــا مبـ ش
ترسعــه واســتعجاله ،بعــد أن
ـا�ة دون تريّــث وتـ ٍّ
ـأن ،ثــم ينــدم بعــد ذلــك عــى ّ
احتســبت عليــه طلقــة.

الزواج ممــن طَ َّلقــوا زوجاتهــم للمــرة أ
* عــدم اعتبــار واتعــاظ كثــر مــن أ
الوىل ،حيــث تتكــرر
ّ
يٍ

وإن مــن الغريــب جـ ًـدا
المشــكالت الزوجيــة الحق ـاً ،فيتــرع ِمــن جديــد فيط ّلقهــا الطلقــة الثانيــةَّ ،
أ
ت
اجــع وزوجتــه
الــزوج زوج َتــه
ــق
ويتــم نصحهمــا وتخويفهمــا
المفــ�،
أن يُط ِّل َ
ْ
ــم ير ُ
ُ
للمــرة الوىل ،ث ُ َّ
ُّ
َّ
ي
وتحذيرهمــا مــن تكـراره مـ ّـرة أخــرى ،فتتفاجــأ مــن تطليقــه لهــا مـ ّـرة أخــرى بعــد ذلــك بأيــام أو أســابيع
الثــا� لموضــوع الطلقــة أ
ن
الوىل نفســه!
أو بضعــة أشــهر ،ولربمــا كان الطــاق
ي
* العصبيــة الزائــدة عنــد كثــر مــن أ
الزواج ،إذ ينفعـ ُـل الــزوج مبـ ش
أن
ـا�ة ،ويط ّلق
رسيعــا دون ْ
ً
يٍ ِ
ـرف ِمــن َوجــه زوجتــه ،أو تنـ َ
أن ينـ َ
ـرف
تي�يـ َ
أن يتعــو َذ باللــه ِمــن الشــيطان الرجيــم ،ودون ْ
ـث ،ودون ْ
تمامــاِ ،مــن النســاء مــن تُعانــد وترفــع
هــي مــن وجهــه إىل غرفــة أخــرى وتختــر ،بــل عــى العكــس ً

صوتَهــا ،وتســتف ُّز الــزوج زيــادة عــى مــا هــو عليــه مــن عصبيــة وتوتّــر ،فتكــون ســب ًبا مبـ ش
ـا�اً لمواجهتهــا
أن تختــر ،تتمــادى ف� االســتفزاز ،كالــذي يضــع ن ز
ف�يــد الطـ ي ن
ـن عــى النــار ،ت ز
ـ�
بالطــاق ،فبــدل ْ
الب�يـ َ
ي
َ
ِب ّلـ ًـة ،والحــال ِع َّلـ ًـة!

* تكـرار لفــظ الطــاق أكـرث ِمــن مـ ّـرة ف ي� مجلــس واحــد ،ســواء أكان ف ي� البيــت أم عـ بـر الهاتــف،

رث
مــرة ،كأن يقــول لزوجتــه :أنــت طالــق ،طالــق ،أو طالــق
بحيــث يتلفــظ الــزوج بالطــاق أكــ مــن ّ
بالثــاث ،أو بالمئــة ،أو بالمليــون!

41

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  155محرم  /صفر 1443هـ آب  /أيلول 2021م

أ
* تفـ ن ن
كأن يقـ َ
ـزوج لزوجتــه:
ـ� بعــض الزواج بعبــارات الطــاق ومــا يتبعهــا مــن عبــاراتْ ،
ـول الـ ُ

أن يقـ َ
ـول لهــا :أنــت طالــق عــى المذاهــب كلهــا! أو :أنــت
أنــت طالــق ،ومــا يــردك ال ش�ع وال فــرع! ،أو ْ
ـ�! ونحوهــا مــن عبــارات فيهــا تجــاوز رصيــح
طالــق ،ال يــردك ال حنفــي وال مالـ ي
ـ� وال شــافعي وال حنبـ ي
لحـ ّـد اللــه تعــاىل.
ـاق الزوجــة حـ َ
أن طـ َ
ـال الحيــض ،أو النفــاس ،أو الحمــل ،أو الجنابــة
ـر ِمــن ال َّنــاس َّ
* ظـ ُّ
ـن كثـ ي ٍ

ن
ـ� :أن يُط ِّلــق الــزوج
ال يُحتســب! وهــذا غـ يـر صحيــح ،فالطــاق يقــع ُســن ّيا كان أم بدع ًيــا ،والطــاق السـ ي ّ
ف
ف
مســها فيــه ،أو
يمســها فيــه ،والطــاق البدعــيْ :
أن يُط ّلــق الــزوج زوجتــه ي� طهــر ّ
زوجتــه ي� طهــر لــم ّ
الثــم.
كانــت حائض ـاً أو نفســاء ،فيقــع مــع إ

ـاق عـ بـر الهاتــف ،أو مواقــع االتصــال والتواصل عـ بـر ت
أن الطـ َ
االن�نت،
ـر مــن النــاس َّ
* ظـ ُّ
ـن كثـ ي ٍ

أن الطـ َ
ـاق ال يقــع إال
كالفيــس بــوك وتويـ تـر ونحوهمــا ،أو الرســائل القصـ يـرة ونحوهــا ال يقــع ،واعتقــاد َّ
ف
ض
ـا� ،حيــث
وج ًهــا لوجــه ،بــل مــا وصــل بــه الحــال ي� بعــض الــدول بـ َّ
ـأن الطــاق ال يقــع إال أمــام القـ ي
ـإن ذلــك الطــاق ال يحتســب ،فـ ُّ
ـكل ذلــك
إذا ط ّلــق الــزوج زوجتــه ولــو مـ ّـرات عــدة خــارج المحكمــة ،فـ َّ
غـ يـر صحيــح ،فالطــاق يقــع ســوا ًء أكان وج ًهــا لوجــه ،أم عـ بـر الهاتــف ،أم برســالة ،وســواء حصــل
ض
ـا� أم ف ي� أي مــكان ،فـ ّ
ـكل ذاك يقــع.
أمــام القـ ي
* ف ي� حــاالت عـ ّـدة يُط ِّلــق العاقــد المعقــود عليهــا قبــل الدخــول والخلــوة الصحيحــة ،ســواء
المــر عــن أ
كان وجهــا لوجــه ،أم عــر الهاتــف ،أم برســالة ،ومــن ثــم يكتمــان أ
الهــل ،ويتــم الــزواج
ً
ب
والدخــول بهــا ،وقــد ينجبــان بعــد ذلــك طفـ ًـا أو أطفــاال ً عــدة ،ثُـ َّـم قــد يحصــل طـ ٌ
ـاق بعــد ذلــك،
ـا� أو المفـ تـ� ،فيتــم اكتشــاف الطــاق أ
ض
الول الــذي كان قبــل الدخــول ،وهنــا تكــون
ي َ ِ ُّ
فيتوجهــان إىل القـ ي
إن الدخــول الحاصــل بعــد الطــاق الــذي أوقعــه العاقــد عــى المعقــود عليهــا قبــل
الكارثــة! ،حيــث َّ
ـول غــر صحيــح ،ومــن ثَــم يحتــاج أ
الدخــول أو الخلــوة ش
المـ ُـر إىل إجـراءات ليســت ســهلة،
ال�عيــة دخـ ٌ ي
ُ
َّ
ِ
مــن أجــل تثبيــت الطــاق أ
الول ،ومــن ثــم تصحيــح عقــد الــزواج ،بإج ـراء عقــد زواج جديــد لهمــا،
وتصحيــح نســب أ
الوالد ،مــن خــال إج ـراءات عــدة ف� المحكمــة ش
ال�عيــة المتخصصــة .
ي
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ـاق ِمــن زوجهــا ِمــن غـ يـر مسـ ّ ش
ـب الزوجــة الطـ َ
ـر ِمــن الزوجــات
* طلـ ُ
ـي ُمعتـ بـر ،فكثـ ي ٌ
ـوغ �عـ ٍّ
ـث تُلــح الزوجــة عــى زوجهــا بــأن يط ّلقَهــا عــى أتفــه أ
الســباب ،وتقــول لــه:
ـن ذلــك ،حيـ ُ ُّ
ْ ُ
َمــن يفعلـ َ
ن
ن
زوجهــا بطريقــة عجيبــة مســتهجنة،
ـن َمــن تســتف ُّز َ
ـ�) ،بــل منهـ ّ
ط ّلقـ ي
ـ� ،أو( :إذا مــش عاجبــك ط ّلقـ ي
ن
زوجهــا ،وقــد
فتقــول لــهْ :
إن كنـ َ
ـتف َّزة ،ومــن ثَـ َّـم يط ّلقهــا ُ
ـ�!!! ونحوهــا مــن عبــارات مسـ ِ
ـت َر ُجـ ًـا ط ّلقـ ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الزوجــات مــن ذلــك ،فقــال( :أَيُّ َمــا ْامـ َـرأَ ٍة َسـأَ َل ْت ز َْو َج َهــا طَ َل ًقــا
حـ ّـذر النـ ب ي ُّ
ف
ـر َمــا بَ ـأْ ٍسَ ،ف َحـ َـر ٌام َع َل ْي َهــا َرا ِئ َحـ ُـة ا ْل َج َّنـ ِـة)(*).
ِ ي� َغـ ي ْ ِ
1

* خــروج الزوجــة مــن بيــت زوجهــا إذا ط ّلقهــا زوجهــا طال ًقــا رجع ًيــا إىل بيــت أهلهــا فــو ًرا،
ـأذن لهــا
أن يـ َ
زوجهــا ،ودون ْ
ســواء ذهبــت بنفســها ،أم اتصلــت بأهلهــا فأخذوهــا ،دون ْ
أن يطر َدهــا ُ
أ
أ
أن تبقــى الزوجـ ُـة المطلقــة طال ًقــا رجع ًيــا ف ي�
ـر ٌف ال يجــوز ش� ًعــا ،والصــل ْ
بالذهــاب لهلهــا ،فهــذا تـ ّ
ـال فـ تـرة العــدة ،تف�جــع أ
تصالحــان خـ َ
المــو ُر إىل مجاريهــا ،ومــا يسـ ّـمى بظاهــرة
بيــت زوجهــا ،لع َّل ُهمــا يَ ْ
ف
ت
ـ� ال إثـ َـم فيهــا عــى
" الحــرد  /المـرأة الحردانــة " ال أسـ َ
ـاس لهــا ي� كُتــب الفقــه ،والحالــة الوحيــدة الـ ي
ف
ـارج بيتــه ،فتذهــب ألهلهــا ،فــا
الزوجــة ي� هــذه النقطــة تحديـ ًـدا :بـ ْ
زوجهــا ويطر َدهــا خـ َ
ـأن يُط ّلقَهــا ُ
إثــم عليهــا هنــا ،وإن أراد الــزوج إرجاعهــا ،فيذهــب إىل أهلهــا ك يصلــح أ
المــر كمــا أفســده!.
ْ
ي
أ
ـل� ف� حيــاة الزوجـ ي ن
ـ� ،ســواء مــن طــرف أهــل الــزوج ،أم أهــل الزوجــة،
* تدخّ ــل الهــل السـ ب ي ي

فكــم مــن زوجــة طُ ِّلقــت بســبب أهــل الــزوج؟! وكــم مــن أخــرى ط ّلقــت بســبب أهــل الزوجــة؟!،
أ
ف
ٍّ
وأن ال يتدخــل أه ُلهمــا إال ف ي� نطــاق ض ّيــق للصلــح
بيــت ُم
أن
ســتقلْ ،
والصــل ْ
َ
يســكن الزوجــان ي� ٍ
بينهمــا ،ال للســعي ف ي� فراقهمــا!.
أ
ف
الفتــاء أو المحاكــم ش
ال�عيــة،
ـر ِمــن الزواج إىل غـ يـر دور إ
* ي� حــاالت طــاق كثـ يـرة ّ
يتوجــه كثـ ي ٌ
ـ� بالطــاق ،فيســتفتون مــن ليــس أهـ ًـا لذلــك أو مــن قبــل غـ يـر المخولـ ي ن
متهاونـ ي ن
ف� ِجعــون
ـ� بذلــك ،ي ُ
لهــم زوجاتهــم بفتــاوى ينقصهــا االســتماع للطرفـ ي ن
ـ� ،والوقــوف عــى تفاصيــل عــدة تؤثــر ف ي� الفتــوى،
ف
أ ن
نن
لبا�.
* س� ب يأ� داود ،كتاب الطالق ،باب ي� الخلع ،وصححه ال ي
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ـوام وكــوارث الح ًقــا! وقــد
مــن حيـ ُ
ـث اعتبــار وقــوع الطــاق مــن عدمــه ،ومــن ثَـ َّـم الوقــوف عــى طـ ّ
ف
ف
أن
غــر أهــل االختصــاص ْ
جــراء عــدم انضبــاط الفتــوى ي� الطــاق ،وســؤال ي
حصــل ي� المجتمــع ّ
ف
تز
و� أك ـرث مــن حالــة،
أرجعــت ُمطلقــة طال ًقــا بائ ًنــا بينونــة كـ بـرى لطليقهــا ،دون أن تــ�وج مــن آخــر ،ي
أ
ت
ـ� عــى أقــل تقديــر ،يك يكــون عــى ب ّينــة مــن
ولجــل ذلــك ،ينبغــي َلمــن يُط ّلــق زوج َتــه ْ
أن يراجـ َ
ـع المفـ ي
والخــوة
أمــره مــع زوجتــه ،هــل هــو معهــا بالحــال أم بالح ـرام ،وينبغــي للعلمــاء وطــاب العلــم إ
أئمــة المســاجد والمهتمـ ي ن
ـ� بالعلــوم ش
حولــوا الحــاالت
الفتــاء بالطــاقْ ،
ال�عيــة أن يتو ّرعــوا عــن إ
وأن يُ ّ
ت
الفتــاءٌّ ،كل ف ي� محافظتــه ،حيــث يصطحــب الــزوج زوجتــه معــه،
ـ� تُعــرض عليهــم إىل دور إ
ك َّلهــا الـ ي
أ
ت
وعرضــه.
ـ� ،ويفتيهمــا وفــق الصــول ،إب ـرا ًء لذمتــه ودينــه ِ
فيســمع منهمــا المفـ ي
* كــذب بعــض أ
ض
ت
الزواج والزوجــات عــى
القــا� ،وقــد يحلــف الــزوج عــى
المفــ� أو
ي
ي
المصحــف كاذبًــا أنّــه لــم يط ّلــق زوجتــه ،وقــد تتواطــأ زوجتــه معــه عــى الكــذب ،وقــد يكــون ذلــك ف ي�
الطلقــة الثالثــة ،ومــن ثــم ترجــع إليــه إفتــا ًء أو قضــا ًء ،ال ديانــة طبعـاً ،فالــزوج هــو مــن يتحمــل حرمــة
الكبــر.
ذلــك ،والزوجــة معــه إن كانــت ش�يكــة لــه ف ي� ذلــك الجــرم
ي
ومــن أ
الزواج مــن يكــذب كذلــك ف ي� يمينــه ُمنكـ ًـرا أنّــه ط ّلــق زوجتــه ،أو يحلــف أنَّــه كان غضبــان
ـديدا ،أو أنَّــه كان مدهوش ـاً ،أو ســكران ،ونحوهــا مــن مـ بـررات يكــون فيهــا كاذبًــا ،فهــو مــن
غض ًبــا شـ ً
يتحمــل تبعــة يمينــه الكاذبــة.
الخــوة يتســاهل جـ ًـدا ف ي� الطــاق ،فيتلفــظ بــه متهاونـاً بحجــة أنــه غضبــان ،ال يقــع
* بعــض إ

الخــوة المفتـ ي ن
ـ� والعلمــاء وطــاب
طالقــه ،فاتخــذ ذلــك ذريعــة لتكـرار التلفــظ بالطــاق ،نف�جــو مــن إ
العلــم والدعــاة أ
والئمــة أن ينتبهــوا وين ّبهــوا لذلــك.
ين
العالم�
والحمد لله رب
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فضل صالة الجامعة ،وحكمها،
والفرق بني أدائها يف املسجد وغريه
الشيخ رشيف مفارجة

باحث رشعي  /دار اإلفتاء الفلسطينية
ال شــك ف ي� أن صــاة الجماعــة أفضــل مــن صــاة الفــرد ،لمــا لهــا مــن فضائــل متعــددة،
أ
ف
ش
و� روايــة أخــرى
خاصــة مــن ناحيــة مضاعفــة الجــر ،إذ تفــوق صــاة الفــرد بســبع وع�يــن درجــة ،ي
بخمــس ش
الج َما َعـ ِـة تَف ُْضـ ُـل َصـا َ َة
(صـا َ ُة َ
وع�يــن درجــة ،قــال رســول اللــه ،صـ ّـى اللــه عليــه وسـ ّلمَ :
ش
الج َما َعـ ِـة تَف ُْضـ ُـل َصـا َ َة ال َفـ ِّـذ
(صـا َ ُة َ
�يـ َ
ـن َد َر َجـ ًـة)( ،)1وقــال ،صـ ّـى اللــه عليــه وسـ ّلمَ :
ال َفـ ِّـذ ِب َسـ ْب ٍع َو ِع ْ ِ
ـن َد َر َجـ ًـة)( ،)2وأرجــع الفقهــاء ســبب االختــاف ف� الروايــات إىل تفــاوت درجــات المصلـ ي ن
ش
ـ�
�يـ َ
ي
ِبخَ ْمـ ٍـس َو ِع ْ ِ
ف ي� إتمــام صــاة الجماعــة عــى الوجــه المطلــوب ،مــن ناحيــة الخشــوع والتعظيــم والخــوف والرجــاء،
السيّــة ،لذلــك تكــون
فمــن العلمــاء مــن ذهــب إىل ّ
أن الصــاة الجهريّــة أعظــم أج ـراً مــن ّ
الصــاة ّ
درجاتهــا أك ـرث  ،ومنهــم مــن قــال :إنهــا ف ي� المســجد جماعــة أك ـرث ثواب ـاً مــن يغ�ها،لمــا يصحــب ذلــك
مــن مشــقة ،وعــى أ
الحــوال كلهــا ،فــإن صــاة الجماعــة تفــرق فرقـاً كبـ يـراً ف ي� الثــواب عــن صــاة الفــرد،
لذلــك كان الســلف الصالــح يحرصــون عــى أداء صــاة الجماعــة ف ي� المســجد ،حـ تـى إن الواحــد منهــم
ـ� الرجلـ ي ن
كان يحــرص عليهــا وهــو يهــادى بـ ي ن
الحـرام
ـ� ،بــل منهــم مــن كان يحــرص عــى إدراك تكبـ يـرة إ
سـ ي ن
ـن� عــدة.

 .1صحيح البخاري ،كتاب أ
الذان ،باب فضل صالة الجماعة.
 .2التخريج نفسه.
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حكم صالة الجامعة:
اختلف الفقهاء ف� حكم صالة الجماعة عىل النحو آ
ال ت ي�:
ي
القول أ
الول :إنها س ّنة مؤكّدة ف� حق الرجال ،وهذا رأي ث
أك� الحنف ّية والمالكية.
ُ
ّ
ي
ن
الثا� :هي فرض كفاية ،وهذا قول بعض المالك ّية ،وقول الشّ افعية.
القول ي
القــول الثالــث :واجبــة عــى كل مســلم ،وهــو قــول بعــض الحنف ّيــة والشّ ــافعية ،وقــول

الحنابلــة ،وذهــب كثـ يـر مــن الفقهــاء إىل هــذا القــول ،فيأثــم مــن تي�كهــا ،ولكن صالتــه تكــون صحيحة.
القــول الرابــع :هــي فــرض عـ ي ن
ـ� ،ش
و�ط لصحــة الصــاة ،وهــذا مذهــب الظّاهريّــة ،وبعــض
الحنابلــة.
ف
ف
ات ا ْلخَ ْمـ ِـس َقـ ْـد َذك َْرنَــا أَ َّن
قــال إ
الص َلـ َ
ـو ِ
المــام النــووي ،رحمــه اللــه ِ " :ي� ُح ْكـ ِـم ا ْل َج َما َعـ ِـة ِ ي� َّ
أ
ـاءَ ،و َقـ َ
ـح أَنَّ َهــا َفـ ْـر ُض ِكفَايَـ ٍـةَ ،و ِبـ ِـه َقـ َ
ـي َوأَ ْح َمـ ُـد
الص ِحيـ ُ
ـال طَا ِئ َفـ ٌـة ِمـ ْ
ـن ا ْل ُع َل َمـ ِ
َم ْذهَ َب َنــا َّ
ـال َعطَــا ٌء َو ْال َ ْوز َِاعـ ُّ
أ
ـان َل ْي َسـ ْ ش
لص َّحـ ِـةَ ،و َقـ َ
ـي َفـ ْـر ٌض
ـو ٍر َوابْـ ُ
َوأَبُــو ثَـ ْ
ـر ٍط ِل ِّ
ـي َفـ ْـر ٌض َعـ َـى ْال َ ْع َيـ ِ
ـال َد ُاودِ :هـ َ
ـن ا ْل ُم ْنـ ِـذ ِرِ :هـ َ
ـت ِبـ َ ْ
أ
الَعيــان و ش َ� ٌ ف
الص َّحـ ِـةَ ،و ِبـ ِـه َقـ َ
ـت
ـاء َعـ َـى أَنَّ َهــا َل ْي َسـ ْ
ـاب أَ ْح َمـ َـدَ ،و ُج ْم ُهــو ُر ا ْل ُع َل َمـ ِ
ط ِ ي� ِّ
ـال بَ ْعـ ِـض أَ ْص َحـ ِ
َعـ َـى ْ ْ َ ِ َ ْ
ض
ب َفــر ِض َعـ ي ْ ن
ـي َفـ ْـر ُض ِكفَايَـ ٍـة أَ ْم ُسـ َّن ٌة؟ َو َقـ َ
ـاء
ـا� ِع َيـ ٌ
ـب أَ ْكـرث َ ُ ا ْل ُع َل َمـ ِ
ـاضَ :ذهَ ـ َ
ِ ْ
ٍ
ـ�َ ،واخْ َت َل ُفــوا هَ ـ ْـل ِهـ َ
ـال ا ْل َقـ ِ ي
ات
لص َلـ َ
ـو ِ
َإل أَنَّ َهــا ُسـ َّن ٌة ُمؤَ َّكـ َـد ٌة َل َفـ ْـر ُض ِكفَايَـ ٍـة"( ،)1وقــال ابــن قدامــة ،رحمــه اللــه" :ا ْل َج َما َعـ ُـة َو ِاج َبـ ٌـة ِل َّ
أ
ـوسَ ،و ِبـ ِـه َقـ َ
ـو ٍر،
ـن ابْـ ِـن َم ْسـ ُ
ـو َذ ِلــكَ َعـ ْ
ـيَ ،وأَبُــو ثَـ ْ
ا ْلخَ ْمـ ِـسُ ،ر ِو َي ن َْحـ ُ
ـع ٍ
ودَ ،و ِأبَ ي� ُمـ َ
ـال َعطَــا ٌءَ ،و ْال َ ْوز َِاعـ ُّ
ـاف ِع ُّي" (.)2
وج ْب َهــا َما ِلــكٌ َ ،وال َّثـ ْ
ـو ِر ُّيَ ،وأَبُــو َح ِني َفـ َـةَ ،والشَّ ـ ِ
َو َلـ ْـم يُ ِ
 .1المجموع ش�ح المهذب ،للنووي.189 /4 :
ن
.2
المقدس.130/ 2 :
المغ� البن قدامة
ي
ي
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فضل صالة الجامعة ،وحكمها ،والفرق يف أدائها يف املسجد وغريه

العدد املطلوب لصالة الجامعة:

ض ت ف� ق
�
إ��اءا� هي� ة�

ف
غــر صــاة الجمعــة والعيديــن ،أقــل مــا تنعقــد بــه اثنــان؛ فبإمــام
صــاة الجماعــة ي� ي
ـ� ،صـ ّـى اللــه عليــه وسـ ّلم ،لمالــك بــن الحويــرث،
ومأمــوم تتحقــق جماعــة ،ومرجــع ذلــك قــول ال ّنـ ب ي
ؤُمك َُمــا أَك ب َْ�ك َُمــا)( ،)1ولكــن إن زاد عــدد المص ّلـ ي ن
ـ� فأفضــل ،لقولــه ،صــى
يمــاَ ،و ْل َي َّ
وصاحبــه( :أَ ِّذنَــاَ ،وأَ ِق َ
ُ
ـع الر ُج َلـ ي ْ ن
ـ�
الر ُجـ ِـل َمـ َ
الر ُجـ ِـل أَز َْك ِمـ ْ
ـن َص َل ِتـ ِـه َو ْحـ َـد ُهَ ،و َصـ َـا ُة َّ
ـع َّ
اللــه عليــه وســلمَ ...( :و َصـ َـا ُة َّ
الر ُجـ ِـل َمـ َ َّ ِ
ـب ِإ َل ال َّلـ ِـه َع ـ َّز َو َجـ َّـل)( ،)2وال يشـ تـرط أن يكونــا
ـن َص َل ِتـ ِـه َمـ َ
أَز َْك ِمـ ْ
الر ُجـ ِـلَ ،و َمــا كَانُــوا أَ ْك ـرث َ َ َف ُهـ َ
ـو أَ َحـ ُّ
ـع َّ

ذكريــن ،وإن كان الشــخص ف ي� بيتــه ،ولــم يتمكــن مــن الذهــاب إىل المســجد لعــذر ش�عــي؛ كالمــرض،
ـ� معــه لينــال فضــل
أو الســفر ،أو الخــوف ،أو بعــد المســافة ،وغـ يـر ذلــك ،ولــم يجــد أحــداً يصـ ي
ـ� فتصــح
صــاة الجماعــة ،فيصــح أن يــؤم زوجتــه ،أو أن يــؤم أي امـرأة مــن محارمــه؛ وإن توافــر صـ ب ي

ف
المــام
الجماعــة معــه أيضـاً ،رغــم أن مــن الفقهــاء مــن اشـ تـرط لــه البلــوغ ي� صــاة الفريضــة ،قــال إ
ن
ـان،
ـا� ،رحمــه اللــهَ " :وأَ َّمــا بَ َيـ ُ
ـن تَ ْن َع ِقـ ُـد ِبـ ِـه ا ْل َج َما َعـ ُـةَ ،فأَ َقـ ُّـل َمـ ْ
ـان َمـ ْ
ـن تَ ْن َع ِقـ ُـد ِبـ ِـه ا ْل َج َما َعـ ُـة اث ْ َنـ ِ
الكاسـ ي
ــ�َ ،ص َّ
ــان َف َمــا َف ْو َق ُه َمــا
ــو أَ ْن يَك َ
ُــون َم َ
ــع ْ ِإ
ــام َو ِاح ٌ
ــدِ ،لق ْ
َوهُ َ
ال َم ِ
ــى ال َّلــهُ َع َل ْي ِــه َو َســ َّل َمِ :الث ْ َن ِ
َــو ِل ال َّن ِب ي ِّ

َج َما َعـ ٌـة؛ َوِ أل َ َّن ا ْل َج َما َعـ َـة َمأْخُ ــو َذ ٌة ِمـ ْ ن
ـوا ٌء
ـاعَ ،وأَ َقـ ُّـل َمــا يَ َت َح َّقـ ُ
ـانَ ،و َسـ َ
ـق ِبـ ِـه ِال ْج ِت َمــا ُع اث ْ َنـ ِ
ـن َم ْعـ َـى ِال ْج ِت َمـ ِ
َان َذ ِلــكَ ا ْل َو ِاحـ ُـد َر ُجـ ًـا ،أَ ْو ْامــرأَ ًة ،أَ ْو َصب ًّيــا يَ ْع ِقـ ُـل؛ ِ أل َ َّن ال َّنـ بـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،سـ َّـمى ِالث ْ َنـ ي ْ ن
ـ�
ك َ
َ
ِ
ِ
ِ ي َّ

ن
ـن هَ ـ َ
ـون
ـامَ ،وأَ َّمــا ا ْل َم ْج ُنـ ُ
ـؤُل ِء َإل ْ ِإ
ـام ك ُِّل َو ِاحـ ٍـد ِمـ ْ
ال َمـ ِ
ـاع ِبان ِْض َمـ ِ
ُمطْ َل ًقــا َج َما َعـ ًـةَ ،و ِل ُح ُصـ ِ
ـول َم ْعـ َـى ِال ْج ِت َمـ ِ

أ
الصـ َـا ِة َفكَانَــا ُم ْل َح َقـ ي ْ ن
ـ� ِبا ْل َعـ َـد ِم" (،)3
ـر َة ِب ِه َمــا؛ ِلَنَّ ُه َمــا َل ْي َســا ِمـ ْ
َو َّ
ـن أَهْ ـ ِـل َّ
ـ� ا َّلـ ِـذي َل يَ ْع ِقـ ُـلَ ،فـ َـا ِعـ ب ْ َ
ِ
الصـ ِب ي ُّ

علمـاً أن مــن منعــه المــرض أو العــذر مــن الذهــاب إىل المســجد ،فيكتــب لــه مــن أ
الجــر مثــل مــا كان
والس� ،باب سفر ي ن
االثن�.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
أ
ن
ئ
ن
 .2ن ن
س�
لبا�.
النسا� ،كتاب إ
المامة ،باب الجماعة إذا كانوا ي
اثن� ،وحسنه ال ي
ي
ن
 .3كتاب بدائع الصنائع ف� ترتيب ش
للكاسا�.156 /1 :
ال�ائع
ي
ي
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َان
ـب َلــهُ ِم ْثـ ُـل َمــا ك َ
ـلم(:إ َذا َمـ ِـر َض َ
الع ْبـ ُـد ،أَ ْو َســا َف َر ،ك ُِتـ َ
يعمــل ،قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وسـ ِ
يحا)(.)1
يَ ْع َمـ ُـل ُم ِق ً
يمــا َص ِح ً
وقــد رأى بعــض العلمــاء أن صــاة الرجــل جماعــة بزوجتــه وأوالده ف ي� بيتــه تســتوي ف ي� الفضل،

أو تزيــد مــع صالتــه ف ي� المســجد ،ف ي� حــال لــو تركهــم وذهــب إىل المســجد تل�كــوا الصــاة ،طالمــا

غــره مــن النــاس مــن يقيــم صــاة الجماعــة ف ي� المســجد(.)2
يتوافــر ي

الفرق بني صالة الجامعة يف املسجد وغريه:
أي صــاة يصليهــا المــرء جماعــة يحصــل فيهــا عــى فضــل الجماعــة إن شــاء اللــه تعــاىل،
ولــو صالهــا جماعــة ف ي� غـ يـر المســجد ،كأن يصليهــا ف ي� بيتــه ،أو ف ي� مــكان عملــه ،أو ف ي� أي مــكان آخــر،

ف
الص ْحـ َـر ِاء"( ،)3لكــن ف ي� الوقــت نفســه
قــال ابــن قدامــة عــن صــاة الجماعــةَ " :ويَ ُجــو ُز ِف ْع ُل َهــا ِ ي� ا ْل َب ْيـ ِ
ـت َو َّ

ش
الن� ّ
،صــى اللــه عليــه وســ ّلم ،مــن ذلــك ف ي�
ال ينبغــي هجــر المســجد دون عــذر �عــي ،لتحذيــر ب ي
ـب ،ثُـ َّـم ُآمـ َـر
ـىس ِب َيـ ِـد ِه َل َقـ ْـد هَ َم ْمـ ُ
أحاديــث مختلفــة ،منهــا قولــهَ :
ـبَ ،ف ُي ْحطَـ َ
ـت أَ ْن ُآمـ َـر ِب َحطَـ ٍ
(وا َّلـ ِـذي نَ ْفـ ِ ي
ـالَ ،فأُ َحـ ِّـر َق َع َل ْي ِهـ ْـم بُ ُيوتَ ُهـ ْـم،
الصـا َ ِةَ ،ف ُيــؤَ َّذ َن َل َهــا ،ثُـ َّـم ُآمـ َـر َر ُجـ ًـا َف َيـ َّ
ِب َّ
ـاس ،ثُـ َّـم أُخَ ا ِلـ َـف ِإ َل ِر َجـ ٍ
ـؤُم ال َّنـ َ
ن
ــمي ًنا ،أَ ْو ِمر َمات ي ْ ن
ــه َد
ــم ،أَنَّــهُ يَ ِج ُ
ــم أَ َح ُدهُ ْ
ــو يَ ْع َل ُ
ــد ِه َل ْ
َوا َّل ِ
ــد َع ْر ًقــا َس ِ
ْــىس ِب َي ِ
ْ
َــ� َح َســ َن َت ي ْ ِ�َ ،لشَ ِ
ِ
ــذي نَف ِ ي
العشَ ــا َء)( ،)4والعــرق :عظــم عليــه لحــم ،والمرماتــان :مــا بـ ي ن
ـ� ظلــف الشــاة مــن اللحــم( ،)5فالحديــث
ِ

يتكلــم عــى الذيــن يتخلفــون بكـرث ة عــن صــاة الجماعــة ف ي� المســجد ،وبخاصــة عــن العشــاء ،وصــاة

أ
ف
ف
ت
ـ� ذكــرت ذلــك،
الم ـرأة ي� بيتهــا أفضــل مــن صالتهــا جماعــة ي� المســجد ،للحاديــث الصحيحــة الـ ي

وصالتهــا جماعــة ف ي� البيــت أفضــل مــن صالتهــا منفــردة ش�يطــة أال تــؤم الرجــال ،وكمــا قلنــا آنف ـاً

ف
القامة.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
والس� ،باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل ي� إ
ي
ن
ت
ن
ت
ال� ن
ن
معا� ألفاظ المنهاج ،للخطيب ش
م�
عن
القناع
وكشاف
،467
بي�
للبهو�.456 /1 :
قناع،
ال
/1
:
إ
مغ� المحتاج إىل معرفة ي
ي
 .2ي
ي
ن
.3
المغ� البن قدامة.131/ 2 :
ي
أ
 .4صحيح البخاري ،كتاب الذان ،باب وجوب صالة الجماعة.
 .5مرقاة المفاتيح ش�ح مشكاة المصابيح ،نور الدين المال الهروي القاري.832 /3 :
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ض ت ف� ق
�
إ��اءا� هي� ة�

ت
ـ� ف ي� المســجد ،لمــا
أن أجــر صــاة الجماعــة درجــات تتفــاوت وتختلــف فيمــا بينهــا ،إال أن أعالهــا الـ ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وســنته،
تشــتمل عليــه مــن فضائــل متعــددة ،منهــا أنهــا مــن هــدي النـ ب ي
ف
ف
و� المســجد يكـرث عــدد المصلـ ي ن
ـ�؛
وأن الصــاة ي� المســجد أدعــى للمحافظــة عــى صــاة الجماعــة ،ي

أ
ش
ـ� إىل المســجد ،فلــه بــكل خطــوة
ـىس المصـ ي
ممــا يزيــد الجــر كمــا ذكرنــا مــن قبــل ،ومنهــا فضــل مـ ي

ش
ـىس إىل المســجد ف ي�
درجــة ،ويحــط عنــه بهــا خطيئــة ،وينــال يــوم القيامــة نــور اللــه التـ ّ
ـام ج ـراء المـ ي

باليمــان ،والرجــل الــذي قلبــه معلــق بالمســاجد يكــون مــن الســبعة
الليــل ،ويشــهد لعمــار المســاجد إ
الذيــن يظلهــم اللــه ف ي� ظلــه يــوم القيامــة ،ويحــوز عــى الـ بـراءة مــن النــار ،والنفــاق ،لمــن يحافــظ

أ
وال�كــة والحمايــة مــن الشــيطان مــن أثــر الجماعــة وأدعيــة
عــى تكبـ يـرة إ
الحـرام ،ويحصــل عــى الجــر ب
ـ� عليــه مــا دام ف ي� المــكان الــذي صــى فيــه ،ويكــون
دخــول المســجد وخروجــه ،وأن المالئكــة تصـ ي
ف
ف
ت
ـا� الفجــر
كأنــه ي� صــاة وربــاط عنــد انتظــاره لصــاة الجماعــة ي� المســجد ،وتشــهد المالئكــة صـ ي
ـ� الفجــر والعشــاء جماعــة ف ي� المســجد ،وقيــام
والعــر ،ويكتــب أجــر قيــام ليلــة كاملــة لمــن يصـ ي
ف
ف
ذمــة اللــه وحمايتــه
ـ� الفجــر ي� المســجد يكــون ي� ّ
ـ� العشــاء وحــده ،ومــن يصـ ي
نصــف ليلــة لمــن يصـ ي

مــن كل مــا ي ـرض ه خــال يومــه ،ومــن يجلــس بعــد صــاة الفجــر حـ تـى طلــوع الشــمس يتحصــل عــى
ـ� الصــاة المكتوبــة ف ي� المســجد
أجــر ِح ّجــة وعمــرة ،وكذلــك مــن يحســن الوضــوء ،ثــم يخــرج ويصـ ي
لــه أجــر ِح ّجــة ،ويكتــب أجــر الجماعــة لمــن وصــل المســجد متأخـراً بعــد انتهــاء الصــاة لعــذر ش�عــي،
تقصــر منــه ،ولــو صــى وحــده ،واالجتمــاع ف ي� المســجد يزيــد مــن التعــارف ،ويقــوي روابــط
دون
ي
ن ن
ـ� المسـ ي ن
المحبــة والوحــدة بـ ي ن
ـ� وفقـ يـر،
ـلم� والمســاواة ،ففــي االصطفــاف للصــاة ال فــرق بـ يـ� غـ ي
وصغـ يـر وكبـ يـر ،وعامــل ومتعلــم ،فيشــعر المســلم بالطمأنينــة والرضــا والراحــة.
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ف
كبــرة ،ومكانــة
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أهميــة ي
وســابقاً ،كان للمســجد ي� عهــد ب ي

عظيمــة ،ودور رائــد ف� الســام ،حيــث كانــت تقــام فيــه أهــم أ
العمــال الحيويــة للمسـ ي ن
ـلم� ،فــكان
ي إ
أ
أ
الســام ،لذلــك كان مــن أول أعمــال معلــم ش
الب�يــة
بمثابــة اللبنــة الوىل والســاس لقيــام دولــة إ

رســولنا الكريــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فــور وصولــه إىل المدينــة المنــورة بعــد قدومــه مــن مكــة
المكرمــة خــال هجرتــه ،بنــاء المســجد الــذي كان ال يقتــر دوره عــى أداء الصلــوات وق ـراءة الق ـرآن
ين
المســلم� واجتماعهــم ،والتآخــي فيمــا بينهــم والصلــح ،وحــل
فحســب ،بــل كان مكانــاً لجمــع
الخالفــات ،ومصــدراً للدعــوة ت
وال�بيــة ،وللعلــم والتعلــم ،والتدريــب ،والتخطيــط والمشــورة ،ومركـزاً
الخــر المختلفــة.
ألعمــال
ي
ف
ـس مــن يحــرص عــى صــاة الجماعــة ف ي� المســجد ،وال
و� النهايــة نقــول :إن المســلم الكيـ ِّ
ي

يفــوت عــى نفســه الثــواب العظيــم ،فــا مقارنــة بـ ي ن
ـ� جماعــة المســجد وغـ يـره إال ف ي� حــاالت ضيقــة
كمــا ذكرنــا ،فلنحافــظ عليهــا مــا اســتطعنا ،خاصــة أن مــن العلمــاء مــن شــدد عــى أداء صــاة الجماعــة
ف ي� المســجد ،وأوجبهــا عــى مــن ال عــذر لــه ،والف َِطــن مــن يحتــاط إىل دينــه ،ويخــرج مــن خــاف العلماء
ف� هــذا أ
المــر ،فيلزمهــا وال يحــرم نفســه مــن هــذه المكاســب كلهــا ،ونقــول لمــن ال يســتطيع الصــاة
ي
ف� المســجد جماعــة :احــرص أن تصليهــا جماعــة ف� أي مــكان كان ،ت
حــى تحصــل عــى فضــل صــاة
ي
ي

الجماعــة.
ين
أجمع�.
وصىل الله عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه
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الشيخ محمد أحمد حسني  /املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1توكيل رشكة بحفر برئ ماء صدقه عن ميت

ف
ت
ـد� المتوفــاة ،وذلــك بتوكيــل
الســؤال :أرغــب ي� إنشــاء ســقيا مــاء صدقــة جاريــة عــن روح والـ ي
إحــدى الـ شـركات بحفــر بـرئ باســمها ف� أحــد بــاد المسـ ي ن
ـلم� النائيــة ،مثــل الهنــد وبنغــادش بأســعار
ي
ش
ـدي أي ضمــان أن هــذه ش
ال�كــة
�ء ،لكــن ال يوجــد لـ ّ
جيــدة ،حيــث يقومــون بتصويــر المراحــل وكل ي
ن
ش
ـ� ممكــن الب ـرئ نفســه يضعــون عليــه أســماء مختلفــة ،فهــل ف ي�
موثوقــة وليســت �كــة نصــب ،يعـ ي
هــذه الحالــة إذا أرســلت إليهــم النقــود لحفــر البــرئ تعــد صدقــة جاريــة ،ويصــل أجرهــا وثوابهــا
ت
لوالــد�؟
ي

العالمــ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف الخلــق ســيدنا محمــد أ
ال ي ن
ين
مــ�،
الحمــد للــه رب

ين
أجمعــ� ،وبعــد؛
وعــى آلــه وصحبــه
فحفــر آ
البــار لســقيا المــاء مــن الصدقــة الجاريــة ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقول:
ـع ِبـ ِـه ،أَ ْو
الن َْسـ ُ
ـن َص َد َقـ ٍـة َج ِاريَـ ٍـة ،أَ ْو ِع ْلـ ٍـم يُ ْن َت َفـ ُ
ـان انْ َقطَـ َ
ـات ِإ
ِ(إ َذا َمـ َ
ـن ثَالَثَـ ٍـةِ ،إال َّ ِمـ ْ
ـع َع ْنــهُ َع َم ُلــهُ ِإال َّ ِمـ ْ
ن
(*)
ـا�" :المــوت ال يمنــع التقــرب عــن الميــت ،بدليــل أنــه يجــوز أن
ـح يَ ْد ُعــو َلــهُ )  ،قــال الكاسـ ي
َو َلـ ٍـد َصا ِلـ ٍ
1

النسان من الثواب بعد وفاته.
*صحيح مسلم ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق إ
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(ض َّحــى ِبكَ ْبـ ٍـش،
ـج عنــه ،وقــد صــح عــن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَنَّــهُ َ
يتصـ ّـدق عنــه ،ويحـ ّ

ـح ِمـ ْ ت
َف َقـ َ
ـ�)( ،)1فــدل أن الميــت يجــوز أن يتقــرب عنــه ،فــإذا ُذبــح عنــه
ـن َلـ ْـم يُ َضـ ِّ
ـال :هَ ـ َـذا َع َّمـ ْ
ـن أُ َّمـ ِ ي
صــار نصيبــه للقربــة ،فــا يمنــع جــواز ذبــح الباقـ ي ن
ـ�" (.)2

وعليــه؛ فتجــوز الصدقــة عــن الميــت ،وتصــل إليــه إن شــاء اللــه ،ومــن ذلــك حفــر آ
البــار
لســقيا المــاء عنــه ،ســواء نفــذ تقديمهــا المتصــدق نفســه أم وكيلــه ،مــع ض�ورة الحــرص عــى أن
يكــون الوكيــل ثقــة ،ســواء أكان فــر ًدا أم هيئــة ،مــن بلــد المتصــدق أم مــن غـ يـره ،وينبغــي الحــذر مــن
الوقــوع ف� مصائــد النصــب واالحتيــال ،أ
فالمــر يحتــاج إىل فطنــة وحيطــة وبحــث ،واللــه تعــاىل أعلــم.
ي
 .2حكم استمرار الزواج ممن كان مسلامً وارتد عن اإلسالم
السؤال :تزوجت مسلماً ،وبعد تف�ة ارتد عن دينه ،فهل زواجي باطل؟
ال ْسـا َ ُم َو َمــا اخْ َت َلـ َـف
ـن ِعنـ َـد ال ّلـ ِـه ِإ
الجــواب :الديــن عنــد اللــه إ
الســام ،قــال تعــاىل{ِ :إ َّن ِّ
الديـ َ
ـات ال ّلـ ِـه َفـ ِـإ َّن ال ّلـ ِـه
ا َّل ِذيـ َ
ـاب ِإال َّ ِمــن بَ ْعـ ِـد َمــا َجاءهُ ـ ُـم ا ْل ِع ْلـ ُـم بَغْ يـاً بَ ْي َن ُهـ ْـم َو َمــن يَ ْك ُفـ ْـر ِبآيَـ ِ
ـن أُ ْوتُــواْ ا ْل ِك َتـ َ
ال ْس ـا َ ِم ِدين ـاً َف َلــن يُ ْق َبـ َـل ِم ْنــهُ
سيـ ُ
ـر ِإ
ـاب}(آل عم ـران ،)19 :ويقــول ســبحانهَ :
ـغ َغـ ي ْ َ
ـع ا ْل ِح َسـ ِ
َِ
{و َمــن يَ ْب َتـ ِ
وهُ ـ ف آ
ن
ـ� أن المســلم إذا بــدل دينــه بديــن آخــر،
ـو ِ ي� ال ِخـ َـر ِة ِمـ َ
اسيـ َ
َ َ
ـن}(آل عم ـران ،)85 :وهــذا يعـ ي
ـن ا ْلخَ ِ ِ
وكان مســتوفياً لـ شـروط أ
الهليــة كافــة ،وهــي أن يكــون بالغـاً ،عاقـاً ،غـ يـر مكــره ،فهــو ف ي� هــذه الحالــة
الســام ،وخــارج عــن الملــة ،والعيــاذ باللــه ،وال يجــوز للمرتــد الــزواج مــن مســلمة أو
مرتــد عــن إ
أ أ
غــر
بقــاء زوجتــه المســلمة عــى ذمتــه؛ الختــاف الديــن؛ لن الصــل تحريــم زواج المســلمة مــن ي
ـن ال َّلــهُ أَ ْع َلـ ُـم
ـن َآم ُنــوا ِإ َذا َجاء ُكـ ُـم ا ْل ُم ِؤْم َنـ ُ
ات َف ْام َت ِح ُنوهُ ـ َّ
المســلم ،لقولــه تعاىل{:يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـات ُم َه ِاجـ َـر ٍ
ـن}
ـن ِحـ ٌّـل َّل ُهـ ْـم َو َل هُ ـ ْـم يَ ِح ُّلـ َ
ـون َل ُهـ َّ
ـار َل هُ ـ َّ
ـات َفـ َـا ت َْر ِج ُعوهُ ـ َّ
ـن َفـ ِـإ ْن َع ِل ْم ُت ُموهُ ـ َّ
ِب ِإ َيما ِن ِهـ َّ
ـن ُم ِؤْم َنـ ٍ
ـن ِإ َل ا ْل ُك َّفـ ِ

ش
تعــاىل{:وال َ ت ُِنك ُحــواْ ا ْل ُم ِش
ــر ٍك
(الممتحنــة ،)10:وقولــه
ــ� َح ت َّ
� ِك ي ن َ
ــى يُ ِؤْم ُنــواْ َو َل َع ْب ٌ
َ
ــد ُّم ِؤْم ٌ
ــن خَ ي ْ ٌ
ــر ِّمــن ُّم ْ ِ
ِ
أ
أ
ن
نن ت
لبا�.
 .1س� ال�مذي ،كتاب الضاحي ،باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت ،وصححه ال ي
 .2بدائع الصنائع ف� ترتيب ش
ال�ائع.72 /5 :
ي
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ـو ِإ َل ا ْل َج َّنـ ِـة َوا ْل َمغْ ِفـ َـر ِة} (البقــرة ،)221:وعــى الزوجــة
ـو أَ ْع َج َب ُكـ ْـم أُ ْو َلــ ِـئكَ يَ ْد ُعـ َ
ـار َوال ّلــهُ يَ ْد ُعـ َ
َو َلـ ْ
ـون ِإ َل ال َّنـ ِ
الحــرص عــى بــذل الجهــود لهدايــة زوجهــا إىل التوبــة والرجــوع إىل اللــه تعــاىل ،لعــل اللــه يهديــه،
ض
ـا� ليفــرق بينهمــا،
ويمــن عليــه بواســع رحمتــه ،فــإن أرص عــى الكفــر ،فعليهــا رفــع أمرهــا إىل القـ ي
واللــه تعــاىل أعلــم.
 .3كيفية التعامل مع مقاطعة األقارب
أ
ف
اليذاء؟
السؤال :ما حكم قطع صلة الرحم مع القارب الذين يتسببون ي� إ
أ
ون ِبـ ِـه
{واتَّ ُقــوا ال َّلــهَ ا َّلـ ِـذي ت ََســا َء ُل َ
الجــواب :أوىص اللــه تعــاىل عبــاده بصلــة الرحــام ،فقــال ســبحانهَ :
الَرحــام إن ال َّلــهَ كَان ع َلي ُكــم رقيبــا} (النســاء ،)1 :وحــذر ســبحانه مــن قطيعــة أ
أ
الرحــام ،فقــالَ { :ف َهـ ْـل
َو ْ ْ َ َ ِ َّ
َ َ ْ ْ َِ ً
ف أ
ـن َل َع َن ُهـ ُـم ال َّلــهُ َفأَ َص َّم ُهـ ْـم
َع َسـ ْي ُت ْم ِإ ْن ت ََو َّل ْي ُتـ ْـم أَ ْن تُف ِْسـ ُـدوا ِ ي� ْال َ ْر ِض َوتُ َقطِّ ُعــوا أَ ْر َح َام ُكـ ْـم * أُو َل ِئــكَ ا َّل ِذيـ َ
ــم} (محمــد.)23 - 22 :
َوأَ ْع َمــى أَبْ َصا َرهُ ْ

ض
� اللــهُ َعنــه،
وال يجــوز للمســلم أن يقطــع َر ِحمــه ،ولــو قاطعــوه هــمَ ،
فعـ ْ
ـن ِأبَ ي� هُ َريْـ َـر َةَ ،ر ِ ي
ن
اللــهِ ،إ َّن ِ يل َق َرابَ ً
ــال( :يَــا َر ُس َ
ــا َق َ
أَ َّن َر ُج ً
ون ِإ َ ي َّل،
ــم َويُ ِســي ُئ َ
ــن ِإ َل ْي ِه ْ
ــة أَ ِص ُل ُه ْ
ــو�َ ،وأُ ْح ِس ُ
ــول ِ
ــم َويَ ْقطَ ُع ِ ي
ـىَ ،ف َقـ َ
ـتَ ،ف َكأَن ََّمــا ت ُِسـ ُّف ُه ُم ا ْل َمـ َّـلَ ،و َل يَـ َز ُال َم َعــكَ
َوأَ ْح ُلـ ُـم َع ْن ُهـ ْـم َويَ ْج َه ُلـ َ
ـت ك ََمــا ُق ْلـ َ
ـالَ :لـئِ ن ْ ُك ْنـ َ
ـون َعـ َ ي َّ
و� الحديــث آ
( )1ف
الخــر ،يقــول َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم:
ـر َع َل ْي ِهـ ْـم َمــا ُد ْمـ َ
ِمـ َ
ـن اللـ ِـه ظَ ِهـ ي ٌ
ـت َعـ َـى َذ ِلــكَ )  ،ي
ــل ِبا ْل ُمــك ِ ف ِ ئ
الو ِاص ُ
الو ِاص ُ
ــت َر ِح ُمــهُ َو َص َل َهــا) (.)2
ــذي ِإ َذا ُق ِط َع ْ
ــن َ
ــس َ
ــل ا َّل ِ
( َل ْي َ
َا�َ ،و َل ِك ِ
وصلــة الرحــم ال تقتــر عــى الزيــارة وحســب ،بــل تكــون أيضــاً بالســام ،واالتصــال،

والنــاث
الحســان ،مــع التنبيــه إىل أن صلــة الرحــم تشــمل الذكــور إ
والهديــة ،والمــال ،وســائر صــور إ
ض
القــا�
منهــم ،والمــرأة تأثــم بقطــع الصلــة برحمهــا الرجــل ،مثلمــا يأثــم هــو إن قطعهــا ،قــال
ي
وص َل ُتهــا ولو بالســام ،وهذا
عيــاض" :الصلــة درجــات ،بعضهــا فــوق بعــض ،وأدناها تــرك المهاجــرةِ ،
بحكــم القــدرة عــى الصلــة وحاجتهــا إليهــا ،فمنهــا مــا يتعـ ي ن
ـ� ويلــزم ،ومنهــا مــا يســتحب ويرغــب فيه،
آ
يع ِت َها.
الر ِح ِم َوت َْح ِر ِيم َق ِط َ
 .1صحيح مسلم ،كتاب ب
ال� والصلة والداب ،بَ ُ
اب ِصل َِة َّ
أ
الو ِاص ُل ِبال ُْمك ِ فَا�.ئ
اب َل ْي َس َ
 .2صحيح البخاري ،كتاب الدب ،بَ ٌ
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عمــا ينبغــي لــه ،ويقــدر عليــه واصـ ًـا " (.)1
وال يعــد مــن لــم يبلــغ أقــى الصلــة
ً
ـر ّ
قاطعــا ،وال مــن قـ ّ
المــكان ،خاصـ ًـة ف ي� المناســبات
وعليــه؛ فينبغــي لكــم أن تحرصــوا عــى صلــة أرحامكــم قــدر إ
ـ� النــاس ،أ
كالعيــاد ،وأن ض
الـ تـ� يجــري فيهــا التواصــل بـ ي ن
تح�وا مناســباتهم مــا اســتطعتم ،وأال تقابلوا
ي
ف
ت
ـ� هــي أحســن ،فــإن عملتــم ذلــك ،فــا تعـ ُّـدون من
ي
تقص�هــم بالتقصـ يـر ي� حقهــم ،بــل تدفعــون بالـ ي
صنــف المتشـ ي ن
ـاحن� الذيــن ال ترفــع أعمالهــم ،واللــه تعــاىل أعلــم.
 .4السمرسة لبيع عقار إىل بنك
ين
أخــر ن ي� صديــق أن هنــاك
الســؤال :أعمــل ف ي� العقــارات وســيطاً (سمســار) ،ومنــذ
يومــ� ب
ـ� صاحــب أ
بنــكاً ربوي ـاً يريــد ش�اء أرض بلــح لالســتثمار الزراعــي ،ويتلخــص دوري بالوســاطة بـ ي ن
الرض
والبنــك ،فمــا حكــم مــا ســآخذه مــن مكافــأة كسمســار ف ي� هــذا البيــع؟ علمـاً ن يأ� ســوف أتقاضاهــا مــن
صاحــب أ
الرض بنســبة متعــارف عليهــا مــن ثمنهــا.
الربَــا} (البقــرة:
{وأَ َحـ َّـل ال َّلــهُ ا ْل َب ْيـ َ
الجــواب :اللــه تعــاىل حــرم الربــا؛ بقولــه ســبحانهَ :
ـع َو َحـ َّـر َم ِّ

ض
فعـ ْ َ
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ ،
 ،)275وهــو كبـ يـرة مــن كبائــر الذنــوب ،ومــن الســبع الموبقــاتَ ،
ـن ِأب ي� هُ َريْـ َـر َةَ ،ر ِ ي َ
ـات َقا ُلــوا :يَــا َر ُسـ َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،قـ َ
ـول اللـ ِـهَ ،و َمــا
ـالْ :
الس ـ ْب َع ا ْل ُم ِوب َقـ ِ
(اج َت ِن ُبــوا َّ
َعـ ِـن ال َّنـ ِب ي ِّ
ت
ش
ـن؟ َقـ َ
ـال
ـ� َحـ َّـر َم ال َّلــهُ ِإال َّ ِبا ْل َحـ ِّ
السـ ْ
هُ ـ َّ
الربَــاَ ،وأَك ُْل َمـ ِ
ـركُ ِبال َّلـ ِـهَ ،و ِّ
ـقَ ،وأَك ُْل ِّ
ـال :الـ ِّ ْ
ـح ُرَ ،و َق ْتـ ُـل ال َّن ْفـ ِـس ا َّلـ ِ ي
ـات الْغَ ِاف ـا َ ِت) ( ،)2وال يجــوز تأجـ يـر عقــار
ا ْل َي ِتيـ ِـمَ ،وال َّتـ َ
ـو ِّ يل يَـ ْ
ـات ا ْل ُم ِؤْم َنـ ِ
ـفَ ،و َقـ ْـذ ُف ا ْل ُم ْح َص َنـ ِ
ـو َم ال َّز ْحـ ِ
أ ف
ف
الثــم
محرمــة؛ لن ي� ذلــك تعاون ـاً عــى إ
أو بيعــه إىل طــرف يعلــم مســبقاً أنــه سيســتخدمه ي� أعمــال ّ
الثْـ ِـم َوا ْل ُعـ ْـد َو ِان)
ـوى َو َل ت ََع َاونُــوا َعـ َـى ْ ِإ
والعــدوان ،واللــه تعــاىل يقــولَ :
ـر َوال َّت ْقـ َ
(وت ََع َاونُــوا َعـ َـى ا ْلـ ِب ِّ
ض
الربَــا
ر� اللــه عنــه ،قــالَ ( :ل َعـ َ
ـن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،آ ِك َل ِّ
(المائــدة ،)2 :وعــن َج ِابـ ٍـر ،ي
الثــم ،وهــو مــا تضمنــه
ـواء)()3؛ فالشــاهدان معاونــان عــى إ
ـاه َديْ ِه ،وقــال هُ ـ ْـم َسـ َ
ومؤكلــه َوكَا ِت َبــهُ َوشَ ـ ِ
ق ـرار مجلــس الفتــاء أ
العــى رقــم 112/ 1 :بتاريــخ 2013/ 12/ 26م.
إ
 .1إكمال المعلم ش�ح صحيح مسلم.10/ 8 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب الحدود ،باب رمي المحصنات.
 .3صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ،باب لعن آكل الربا ومؤكله.
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وعليــه ،فالمعاملــة الموصوفــة ف ي� الســؤال إن تخللهــا التعامــل بالربــا أو خدمــة مثــل هــذا
التعامــل ،فتحــرم ،للقاعــدة الفقهيــة (للوســائل حكــم المقاصــد) ( ،)1ومــا يف ـض ي إىل الح ـرام فهــو
ف
ن
ـ� " :وال يجــوز للرجــل إجــارة داره لمــن ...يتخذها لبيــع الخمر أو القمــار" (،)2
حـرام ،وقــد جــاء ي� المغـ ي

والله تعاىل أعلم.

 .5الصدقة عىل الزوجة
السؤال:هل تجوز صدقة التطوع عىل الزوجة؟
الجــواب :النفقــة بالمعــروف واجبــة للزوجــة عــى زوجهــا ف ي� الطعــام ،والمســكن ،والملبــس،
ـق ِم َّمــا آتَــا ُه ال َّلــهُ َل
ـن ُقـ ِـد َر َع َل ْيـ ِـه ِر ْز ُقــهُ َف ْل ُي ْن ِفـ ْ
والعــاج ،لقولــه تعــاىلِ { :ل ُي ْن ِفـ ْ
ـن َسـ َ
ـق ُذو َسـ َ
ـع ِت ِه َو َمـ ْ
ـع ٍة ِمـ ْ
ي َك ِّلـ ُـف ال َّلــهُ نَفْســا إ َّل مــا آتَاهَ ــا س ـيجع ُل ال َّلــهُ بعــد عــر يــرا} (الطــاق ،)7:وللــزوج أ
الجــر العظيــم
َ َْ َ
ً ِ َ
ُ
َْ َ ُ ْ ٍ ُ ْ ً
ف
ض
ر� اللــه عنــه،
عــى مــا يقدمــه لعيالــه ،ومــن ضمنهــم زوجتــه ،فقــد جــاء ي� الحديــث عــن ب يأ� هريــرة ،ي
ـال َر ُسـ ُ
َقـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :دي َنــا ٌر أَنْ َف ْق َتــهُ ِ ف� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـهَ ،و ِدي َنــا ٌر أَنْ َف ْق َتــهُ ِ ف� َر َق َبـ ٍـة،

ـت ِبـ ِـه َعـ َـى ِم ْسـ ِـك ي ٍن�َ ،و ِدي َنــا ٌر أَنْ َف ْق َتــهُ َعـ َـى أَهْ ِلــكَ  ،أَ ْعظَ ُم َهــا أَ ْجـ ًـرا ا َّلـ ِـذى أَنْ َف ْق َتــهُ َعـ َـى
َو ِدي َنــا ٌر ت ََص َّد ْقـ َ
أَهْ ِلــكَ ).

()3

ت
ت
ـ� يضعهــا ف ي�
وكل مــا يقدمــه الــزوج لزوجتــه مــن خـ يـر يعــد مــن الصدقة،حــى اللقمــة الـ ي

ـق نَ َف َقـ ًـة تَ ْب َت ِغــي ِب َهــا َو ْجــهَ ال َّلـ ِـه ِإ َّل
فمهــا ،قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وسـ
ـن تُ ْن ِفـ َ
ـلم(:إنَّكَ َلـ ْ
ِ
ــى مــا تَجع ُ ف
ــم ْام َرأَ ِتــكَ )( ،)4واللــه تعــاىل أعلــم.
ــر َت َع َل ْي َهــاَ ،ح ت َّ َ ْ َ
ــل ِ ي� َف ِ
أُ ِج ْ
وهو سبحانه يقول الحق وهو يهدي السبيل
سن ي ز
الج� ن يا�.279/ 1 :
 .1معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة،
َّ
حس ي ْ ن� بن َح ْ
لمحمد ْ
بن َ
ن
.2
المغ�.321/ 5 :
ي
ُوك َو ِإث ْ ِم َم ْن َض َّي َع ُه ْم أَ ْو َح َب َس نَ َف َق َت ُه ْم َع ْن ُه ْم.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب َف ْض ِل ال َّن َفق َِة َع َل ال ِْع َي ِال َوال َْم ْمل ِ
 .4صحيح البخاري ،كتاب اليمان ،باب ما جاء إن أ
العمال بالنية والحسبة ،ولكل امرئ ما نوى.
إ
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العهــدة العمريــة ومحاوالت التشــويه
والتزوير
د .محمد بحيص عرامني
رئيس األرشيف الوطني الفلسطيني سابقاً

مقدمة:

أ
ض
ر� اللــه
يظــل العهــد أو ميثــاق المــان المشــهور الــذي منحــه الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ،ي
عنــه ،ألهــل “إيليــاء”(*) ،مــن ق
أر� المواثيــق وأعظمهــا بإجمــاع المؤرخـ ي ن
ـ� عرب ـاً وعجم ـاً طيلــة قــرون
ف
نصــه ومحتــواه وحســب ،بــل ف ي� دقــة تطبيقــه عــى أرض الواقــع ،مــا شـكّل
طويلــة مــن الزمــن ،ليــس ي� ّ
ن
اليجابيــة إىل مــا هــو أبعــد مــن حــدود فلسـ ي ن
ـط�
ـ� ،امتــدت آثــاره إ
نموذج ـاً حضاري ـاً للتســامح الديـ ي
وبــاد الشــام ،وأضحــى مثــاال يحتــذى ف� معظــم أ
القطــار والمجتمعــات العربيــة والغربيــة.
ً
ي
1

أهمية العهدة العمرية:
ف
ز
المقدســة
الســامي للمدينــة
ـر� إ
ّ
تكمــن أهميــة العهــدة العمريــة ي� أنهــا مـ ي ّـ�ت الفتــح العـ ب ي

عــن غـ يـره مــن الغــزوات والحمــات ،باعتبــاره فتح ـاً ســلمياً ،لــم تــرق فيــه قطــرة دم واحــدة ،ولــم
تتعــرض خاللــه المدينــة ألحــداث جســام ،ودمــار ومجــازر ونكبــات ونكســات عرفتهــا المدينــة ،بــدءاً
ـي� الكنعانيـ ي ن
مــن اغتصابهــا عــى يــد بـ نـ� إرسائيــل مــن أصحابهــا اليبوسـ ي ن
ـ� ،بالحديــد والنــار ،ومــروراً
ي
المروعــة عــى يــد الفــرس والــروم ،ومــن ثــم الحمــات الصليبيــة ،وانتهــاء باالحتــال
بالمجــازر
ّ
الغــر� للمدينــة عــام 1948م ،واحتــال مــا تبقــى منهــا ف ي� العــام 1967م.
ائيــ� للشــطر
إ
بي
الرس ي
*هو االسم الذي كان يطلق عىل القدس زمن الحقبة ي ز
الب�نطية -ف ي� سنة  15هـ636/م.
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بعض الحقائق التاريخية ،والظروف التي أحاطت بالعهدة:
الــدس ت ز
غــر المتفــق مــع حقائــق التاريــخ
لــم تســلم العهــدة العمريــة مــن ّ
وال�ويــر ي
والجغرافيــا ،أو علــم آ
ين
والمؤرخ� العــرب للتصدي
الثــار ،ولعـ ّـل ذلك يشـكّل حافـزاً للمفكريــن والك ّتــاب
ت
ـ� تعتمــد منهــج تحقيــق
لهــذا النهــج التدمـ يـري الحاقــد ،بالدليــل العلمــي ،وبمزيــد مــن الدراســات الـ ي

النصــوص أساس ـاً لهــا ،لتنقيــة مــا علــق بتاريخنــا وتراثنــا مــن روايــات مدسوســة ،ش
ون�هــا وبلغــات
ف
ت
و�
ـ� جعلــت مــن العالــم ،كمــا يقــال قريــة صغـ يـرة ،ي
مختلفــة ،واالســتعانة بالتقنيــات الحديثــة الـ ي
مقدمــة تلــك الحقائــق:
ال بم�اطوريــة ي ز
الســامي ،وبالقبائــل
الب�نطيــة وصلتهــا بالفتــح إ
أوالً :تلــك الفـ تـرة مــن تاريــخ إ

ت
ـ� نشــأت
العربيــة المنتــرة ،تعـ ُّـد مــن أشّ ــد أزمــان التاريــخ تعقيــداً ،مــا جعــل كثـ يـراً مــن المســائل الـ ي

حــول هــذا الــدور ي ز
العــر� عرضــة إىل آراء متضاربــة ومتغايــرة.
الب�نطــي
بي

ت
ـ� وصلــت إليــه وهــو ف ي� أنطاكيــا ،وقد
ثانيـاً :لقــد كان النتشــار أنبــاء هزيمــة جيــش هرقــل ،الـ ي
فتــح العــرب “بــرى” عاصمــة بــاد الشــام القديمــة ،جعلتــه يتي ّقــن بــأن أ
المــر قــد أفلــت مــن يــده،

ممــا اضطــره إىل الرحيــل إىل القســطنطينية ،مودعــاً بــاد الشــام.
ثالثـاً :نجــح العــرب ف� فتــح جـ ّـل جنــد فلسـ ي ن
اللجون
ـط� ،الــذي كان يمتــد مــن رفــح جنوبـاً ،إىل ّ
ي
شــماال ً – قبــل فتــح مدينــة القــدس.
رابع ـاً :لــم يكــن ف ي� ن ّيــة العــرب االســتيالء عــى القدس(إيليــاء) بالقــوة العســكرية ف ي� بدايــة
المــر ،فقــد أرســل أبــو عبيــدة عامــر بــن الجــراح ألهلهــا كتابــه المشــهور ،وهــو ف� أ
أ
الردن ،حيــث
ي
عســكر بجنــوده هنــاك ،فرفــض أهــل إيليــاء أن يأتــوه ويصالحــوه ،مــا دفعــه إىل محــارصة المدينــة،
ولــم تكــن للعــرب آنــذاك خــرة ف� الحصــار ،أو المعــدات الخاصــة بــدك أ
الســوار ،فـ ّ
ـول إمــرة الجيــش
ب ي
لخالــد بــن الوليــد ،ويزيــد بــن ب يأ� ســفيان.
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خامسـاً -بعــد مـض شــتاء ســنة 15هـــ636 /م طلــب أهــل المدينــة الصلــح أ
والمــان مــن ب يأ�
ي
ت
ـول للعقــد لهــم الخليفــة
عبيــدة ،بعــد أن يئســوا مــن نجــدة الــروم لهــم ،واشــرطوا أن يكــون المتـ ي
ض
ر� اللــه عنــه ،الــذي ســارع إىل االســتجابة لمطلبهــم ،وســار إىل “الجابيــة” وهــي
عمــر بــن الخطــاب ،ي
ف
الســامي؛
ـمال حــوران ،حيــث لقيــه قــادة الجيــش إ
قريــة مــن أعمــال دمشــق مــن ناحيــة الجــوالن ي� شـ ي
أبــو عبيــدة ،وخالــد بــن الوليــد ،ويزيــد بــن ب يأ� ســفيان( ،)1قبــل وصــول وفــد أهــل “إيليــاء” ،حيــث
ت
نصــه:
ـ� جــاء فيهــا مــا ّ
كتــب لهــم الصلــح ،أو العهــدة المشــهورة ،الـ ي
(ب ْسـ ِـم ال َّلـ ِـه الر ْح َمــن الر ِحيـ ِـم :هــذا مــا أعطــى عبــد اللــه عمــر أمـ يـر المؤمنـ ي ن
ـ� أهــل إيليــاء
َّ ِ َّ
ِ
مــن أ
المــان :أعطاهــم أمانـاً ألنفســهم وأموالهــم ،ولكنائســهم وصلبانهــم :ســقيمها وبريئهــا وســائر
خ�هــا ،وال مــن صلبهــم ،وال
م ّلتهــا ،إنــه ال تســكن كنائســهم ،وال تُهــدم ،وال يُنتقــص منهــا وال مــن ي
ش
�ء مــن أموالهــم ،وال يكرهــون عــى دينهــم ،واليضــا ّر أحــد منهــم ،وال يســكن بإيليــاء معهــم أحــد
ي

مــن اليهــود.
وعــى أهــل إيليــاء أن يعطــوا الجزيــة ،كمــا يعطــي أهــل المدائــن ،وعليهــم أن يخرجــوا منهــا
الــروم واللصــوص ،فمــن خــرج منهــم فهــو آمــن ،وعليــه مثــل مــا عــى أهــل إيليــاء مــن الجزيــة!
ـ� بيعهــم وصلبهــم
ومــن أحـ ّ
ـب مــن أهــل إيليــاء أن يسـ يـر بنفســه ومالــه مــع الــروم ويخـ ي
فإنهــم آمنــون عــى أنفســهم ،وعــى بيعهــم وصلبهــم ،حـ تـى يبلغــوا مأمنهــم ،فمــن شــاء منهــم
قعــد ،وعليهــم مثــل مــا عــى أهــل إيليــاء مــن الجزيــة ،ومــن شــاء ســار مــع الـ ّـروم ،ومــن شــاء رجــع
ش
حــى يحصــدوا حصادهــم.
�ء ت ّ
إىل أهلــه ،فإنــه ال يؤخــذ منهــم ي
ف
وذمــة المؤمنـ ي ن
ـ� ،إذا
وذمــة الخلفــاءّ ،
وذمــة رســولهّ ،
وعــى مــا ي� هــذا الكتــاب عهــد اللــه ّ
أعطــوا الــذي عليهــم مــن الجزيــة.
شــهد عــى ذلــك خالــد بــن الوليــد ،وعبــد الرحمــن بــن عــوف ،وعمــرو بــن العــاص ،ومعاويــة
()3
ابــن ب يأ� ســفيان)( ،)2وكتــب وح ـرض ســنة خمــس عـ شـرة.

ن
ين
فلسط�1946 ،م ،ص.45 :
.1
الحسي� ،محمد يونس ،التطور االجتماعي ف ي�
ي
للس�ة النبوية.1754 /4 ،،
.2الجامع الصحيح ي
ف
ن
ن
فلسط�،ص.46 :
.3
الحسي� ،التطور االجتماعي ي�
ي
ي
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سادس ـاً :خــروج صفرونيــوس لمقابلــة عمــر بــن الخطــاب الــذي ث ّبــت لــه الصلــح ،ودخــا
ســوياً المدينــة ،برفقــة أربعــة آالف مــن الصحابــة أ
البــرار.
ســابعاً :عنــد الفتــح كان ســكان المدينــة مــن المسـ ي ن
ـيحي� العــرب ،وبعــض الــروم ،ومــن نفــر
قليــل جــداً مــن اليهــود ،ممــن هربــوا أو اختفــوا عندمــا أمــر هرقــل بإجالئهــم عــن بيــت المقــدس.
ثامنـاً :إن طلــب إخـراج اليهــود والــروم مــن المدينــة ،كمــا ورد ف ي� نــص العهــدة ،لــم يكــن من
عنــد عمــر ،ضر� اللــه عنــه ،بــل اســتجابة لرغبــة الرهبــان والقساوســة المسـ ي ن
ـيحي� مــن أهــل المدينــة.
ي
محاوالت التشويه والتزوير:
لتعكـ يـر صفــو هــذا التعايــش البديــع بـ ي ن
ـ� أصحــاب الديانــات الســماوية ف ي� بيــت المقــدس
خاصــة ،وفلسـ ي ن
ـط� بعامــة ،فقــد انطلقــت حملــة ش�ســة وبغيضــة بدعــم مــن الحركــة الصهيونيــة
ض
العنرصيــة وتمويلهــا ،منــذ أواخــر القــرن الثامــن ش
الحــا� ،وأخــذت
عــر ،وامتــدت إىل يومنــا
تبــث ســمومها مــن خــال نـ شـر العديــد مــن الدراســات أ
والبحــاث عــى يــد ك ّتــاب صهاينــة وبعــض
ق� القريبـ ي ن
ـت� ي ن
المسـ ش
مكونــات ثقافتنــا وعنارصهــا ،وحضارتنــا
ـ� مــن وجهــة نظرهــم ،هدفــت إىل تزويــر ّ
والســامية وتشــويهها ،والنيــل مــن تراثنــا الفكــري ،الــذي أضــاء الطريــق للعالــم بــأرسه ،ف ي�
العربيــة إ
ف
حصــة
الوقــت الــذي كانــت فيــه أوروبــا تغــرق ي� ظلمــات الجهــل والمــرض ،وأصابــت العهــدة العمريــة ّ
أ
ت
ـلم� والمسـ ي ن
ـ� المسـ ي ن
ـدس بـ ي ن
ال بــأس بهــا مــن ت ز
ـيحي� .
ال�ويــر واالفــراءات والكاذيــب ،والـ ّ
ال ي ز
نجل�يــة،
مــن مظاهــر التشــكيك بالعهــدة العمريــة إطــاق مســميات متعــددة لهــا باللغــة إ
ت
تــراوح ي ن
بــ� تســميتها تــارة بالعهــد ( )Pact of Umarوتــارة أخــرى بالمعاهــدة( ،)Treatyوأخــرى
بالـ شـروط ( ،)Conditions of Umarوأحيانـاً بقوانـ ي ن
ـ� عمــر( ،)Laws of Umarويتضــح الهــدف مــن وراء
ـ� مــا أعطــي للمسـ ي ن
ذلــك ،بشــكل جــ� ،وهــو خلــق حالــة مــن البلبلــة والخلــط بينهــا وبـ ي ن
ـيحي� ف ي� بــاد
ي
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ـ� مختلفــة بعــض الـ شـىسء عــن أ
الشــام مــن عهــود ،إذ إن كل تســمية تعكــس مضامـ ي ن
الخــرى ،وقــد
ي
و� تحديــد مــكان عقدهــا ،كمــا ورد ف� أحــد المصــادر أ
ف
ف
الجنبيــة ،بأنهــا
ي
تجـ ّـى ذلــك ي� تعريــف العهــدة ،ي

ف
ين
ين
صحتهــا ،عقــدت ي ن
والمســلم� ،إمــا ف ي� ســوريا
المســيحي�
بــ�
(أي العهــدة) “معاهــدة مشــكوك ي� ّ

ف
ف
مدعي ـاً بــأن هنــاك نصوص ـاً كثـ يـرة،
أو ي� مــكان آخــر ،وربمــا ي� القــدس ،)*( ”...ويم ـض ي ذات المصــدر ّ
آ ف
نصــه ومضمونــه ،مــا يتيــح المجــال ألكـرث مــن تفسـ يـر،
متغايــرة يختلــف كل واحــد منهــا عــن الخــر ي� ّ
1

بهــدف  -كمــا يقــول المصــدر  ...“ -إعطــاء الحــق للمسـ ي ن
ـلم� للتم ّلــص مــن تطبيقهــا عــى أرض الواقــع،
كمــا هــو الحــال ف� النصــوص الحديثــة للمعاهــدات بـ ي ن
ـ� الــدول”..
ي
ثــم ينتقــل إىل التشــكيك بمــن أصــدر هــذه العهــدة أو كتبهــا ،ويتســاءل بخبــث بـ ي ّ ن
ـ�  ..هــل
ن
ـا� الخلفــاء الراشــدين ف ي� القــرن الســابع؟ أم أن عمــر بــن عبــد العزيــز،
هــو عمــر بــن الخطــاب ،ثـ ي
الخليفــة أ
المــوي ف ي� القــرن التاســع المقصــود هنــا؟!!

ثــم يذهــب مؤلــف هــذا المصــدر إىل أبعــد مــن ذلــك ضمــن دائــرة التشــكيك ،حيــث ا ّدعــى
اســتناده إىل مــا قالــه “ابــن تيميــة” ف� هــذا الشــأن بــأن النســخة أ
الصليــة للعهــدة تمنــح الحــق ألهــل
ي

الذمــة “ ”dhimmisف� عــدم ت ز
االلــ�ام أو االنصيــاع لمــا ورد فيهــا ،إذا مــا وافقــوا عــى االنخــراط ف ي�
ّ
ي
الســامي ،والقتــال ف ي� صفوفــه ،معل ـا ً ذلــك إىل انتقالهــم – ف ي� حالــة دخولهــم ف ي� صفــوف
الجيــش إ
“الحمــاة” ،وبذلــك تنتفــي عنهــم صفــة المشـ ي ن
ـمول� بالحمايــة ،والــذي
الجيــش إ
الســامي إىل مرتبــة ُ
يحملــه مصطلــح” أهــل الذمــة” .ولــم يتســن ل التأكــد مــن صحــة هــذا أ
المــر أو عدمــه ،وذلــك ألن
ّ
َ ي
يعمــق إيماننــا بــأن مــا يجــري هــو
المؤلــف لــم يذكــر المرجــع الــذي اســتقى منــه هــذه المعلومــة ،مــا ّ
إعــادة إنتــاج منهــج غـ يـر علمــي يصــب ف� مجــرى تيــار التشــكيك ،ت ز
وال�ويــر للحقائــق.
ي
السالمي ،جامعة أكسفورد.
* آنفر إيمون ،2012 ،العلمانية الدينية والقانون إ
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دحض آراء تشكك يف العهدة العمرية:
عــى الرغــم مــن وجــود بعــض التبايــن ف� آ
ـ� الك ّتــاب الغربيـ ي ن
الراء بـ ي ن
ـ� ،خاصــة فيمــا يتعلــق
ي
أ
ـ� للعهــدة ،ومنهــم (آنفــر إيمــون) ،الــذي يتبـ نـى فكــرة الصعوبــة ف ي� تحديد الخليفــة الذي
بالنــص الصـ ي
أصــدر هــذه العهــدة ،كمــا شأ�نــا ســابقاً ،نجــد (تريتــون) يصــف العهــدة بأنهــا مختلقــة مــن أساســها،

وال وجــود لهــا ،ودليلــه عــى ذلــك أنــه لــو كانــت موجــودة فع ـا ً لمــا تــردد المســلمون “الغ ـزاة” ف ي�
تطبيقهــا عــى رعاياهــم مــن غــر المسـ ن ف
ت
ت
ـ� أعقبــت حكــم الخلفــاء الراشــدين.
ي
ي
ـلم� ،ي� الفــرة الـ ي
ف
و� المقابــل ت
يعــرف الكاتــب (أرنولــد تومــاس) بــأن العهــدة تنســجم مــع مــا عــرف عــن
ي
أ
ـر�
عمــر بــن الخطــاب مــن المعاملــة الطيبــة مــع اتبــاع الديانــات الخــرى ،فيمــا يذهــب مصــدر غـ ب ي
آخــر بعنــوان “ عهــدة عمــر ،القــرن الســابع -أوضــاع غـ يـر المسـ ي ن
الســامي” إىل أن
ـلم� تحــت الحكــم إ
االنتشــار الرسيــع ل إلســام ف� القــرن الســابع فــرض عــى القــادة المسـ ي ن
ـلم� البحــث عــن حــل لكيفيــة
ي
ف
ين
الســامي ،فوجــدوا ضالتهــم ف ي�
غــر
المســلم� ،الذيــن شــكّلوا أقليــة ي� المجتمــع إ
التعامــل مــع ي
المشــمول� بالحمايــة ،أشــبه مــا يكــون أ
ين
بالســلوب الــذي
الذمــة” أي
“...تطويــر مصطلــح “أهــل ّ

طبقتــه أوروبــا المســيحية مــع غـ يـر المسـ ي ن
ـيحي�  )*(”..والمقصــود طبعـاً “اليهــود” متجاهـا ً بــل مســتخفاً
1

ت
ـ� تفصــل
بعقــول القـ ّـراء ،الذيــن لــن يحتاجــوا إىل كبـ يـر عنــاء الكتشــاف الفجــوة الزمنيــة الطويلــة الـ ي
ـ� الحادثتـ ي ن
بـ ي ن
ـ� ،حيــث إن العهــدة العمريــة ســبقت مــا حــدث لليهــود ف ي� أوروبــا بمــا يزيــد عــن ألــف
أ
ن
ت
ـدس
ـ� تهــدف دون أد� شــك إىل الـ ّ
وثالثمائــة عــام ،مــا يكشــف زيــف تلــك االدعــاءات والكاذيــب الـ ي
ـلم� ،وإمعانـاً ف� قلــب الحقائــق ،والمـض قدمـاً ف� طريــق التشــويه ت ز
ـيحي� والمسـ ي ن
ـ� المسـ ي ن
بـ ي ن
وال�ويــر
ي
ي
ي
المقصوديــن إىل أقــى مــدى ممكــن.
فقــد ركّــز مؤلــف هــذا الكتــاب عــى روايــة شــفهية ســمعها بعضهــم مــن “عبــد الرحمــن
ف
ـو� ف�  78هـــ ،وفــق  697م ،مــن أن المسـ ي ن
ـيحي� ف ي� ســوريا حينمــا طلبــوا مــن عمــر
ابــن غانــم” المتـ ي
ابــن الخطــاب منحهــم عهــداً أو صلحــاً ،وضعــوا عــى أنفســهم ش�وطــاً قبلهــا الخليفــة عمــر،
ين
* بول هالسال ،2007 ،عهدة عمر ،القرن السابع ش
السالمي.
ع� ،أوضاع يغ�
المسلم� تحت الحكم إ
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وأبرزهــا تعهدهــم بعــدم التعــرض للمسـ ي ن
متعمــداً،
ـلم� ،والغــدر بهــم ،ومــن يفعــل ذلــك عامــداً ّ
ّ
فــإن المسـ ن ف
ش
ش
ـو�( ”)1ف ي�
ي
ـلم� ي� حـ ّـل مــن أمــر حمايتــه ،ويضيــف بــأن هــذا الــرط قــد أورده “الطرطـ ي
الصفحــات  230 - 229ف ي� كتابــه “رساج الملــوك”.
أ
ـ� للعهــدة ،فإننــا نجــد مــن يد ّعــي
وقبــل مغــادرة مربــع التشــكيك المتعلــق بالنــص الصـ ي
ومــن عــى الموقــع إ ت ن
و� العالمــي “ويكيبيديــا” أن الكاتــب ماهــر أبــو منشــار يقــول ف ي� هــذا
اللكــر ي
أ
ت
ين
الــ� أُبرمــت ي ن
ومســيح�
المســلم� “الغــزاة”
بــ�
الشــأن :إن الوثيقــة الصــل هــي تلــك االتفاقيــة ي
يي
الجـ ي ز
الذمــة ف ي� مناطــق أخــرى  ،”..وذلــك ف ي�
ـ�ة أو دمشــق ،حيــث تــم تعميمهــا فيمــا بعــد عــى أهــل ّ
ال ي ز
الســامية ومســيحييها :تاريــخ مــن التســامح والتوتــر)،
نجل�يــة ،بعنــوان (القــدس إ
كتابــه باللغــة إ
ولــدى رجوعنــا للكتــاب المذكــور ،وجدنــا الكاتــب يقــول ف ي� مقدمتــه :إن الهــدف مــن وضعــه هــو نقــاش
أ
ن ف
ين
الســامية،
المســلم�
معاملــة
للمســيحي� ي� القــدس ،والمناطــق الخــرى المجــاورة مــن الــدول إ
ي
خــال ت
الف�تـ ي ن
ـ� العمريــة والصالحيــة ،عــن طريــق إبـراز مواقــف الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ،والقائــد
أ
ـو� ،وسياســتهما تجــاه غـ يـر المسـ ي ن
ـلم� ،مؤكــداً ف ي� الوقــت نفســه عــى أن
المســلم صــاح الديــن اليـ ب ي

ـواً مثاليـاً للتســامح والتعايــش الســلمي بـ ي ن
ـ� اتبــاع الديانــات المختلفــة،
هذيــن القائديــن قــد خلقــا جـ ّ
مــا م ّكــن المسـ ي ن
ـيحي� واليهــود مــن العيــش ســوياً بســام ،بعــد عقــود مــن العــداء والكراهيــة ،ومعتـ بـراً

القــدس نموذجــاً للتعايــش ي ن
بــ� الثقافــات المختلفــة (.)2()model for multiculturalism
ـو� ،ولــد عــام 451هـــ ف� مدينــة طرطوشــة أ
ش
الندلســية ،وهــو مــن مشــايخ
ي
 .1هــو أبــو بكــر محمــد بــن محمــد بــن الوليــد الفهــري الطرطـ ي
ف
ف
ن
ـى علومــه ف ي� جامــع المدينــة الكبـ يـر ،وتتلمــذ عــى أســتاذه الباجــي ،خــرج ي� رحلــة علميــة
المالكيــة ،قامــع البــدع ي� مــر أيــام الفاطميـ يـ� ،تلقـ ّ
إىل المـ شـرق ،ومكــث فيــه طيلــة حياتــه ،رحــل إىل الشــام ،ودخــل بيــت المقــدس ،ودمشــق وحلــب ،وكذلــك أنطاكيــا ،وانتقــل إىل مــر ســنة
ـر� ،بأنــه عالـ ٌـم فاضــل زاهــد ،كثـ يـر االنتقــاد للحـكّام والــوزراء ف ي� عــره ،وقــد جـ ّـر عليــه هــذا الموقــف
490هـــ ،.وصفــه العال ّمــة أبــو بكــر العـ ب ي
ـ� لــه أ
ف
مالحقــة الفاطميـ ي ن
ولمثالــه مــن علمــاء السـ ّنة ،ش
الســكندرية ،مــكان إقامتــه ،قبــل أن يرحــل إىل
وت�يدهــم وقتلهــم وإيذائهــم ،خاصــة ي� إ
ـال” زمــن الدولــة العبيديــة ،وقــد ضــاق بــه الوزيــر بســبب مــا أحدثــه
القاهــرة لهدايــة الوزيــر الطاغيــة “شــاه شــاه بــن أمـ يـر الجيــوش بــدر الجمـ ي
ف
مــن نهضــة كبـ يـرة؛ الهتمامــه بالقـرآن والسـ ّنة والفقــه ،فعاقبــه بتحديــد إقامتــه ي� القاهــرة القديمــة (الفســطاط) ،ومنــع النــاس مــن االتصــال
بــه ،أ
والخــذ عنــه ،وذلــك ف� ســنة 511هـــ ،.ويؤكــد بعــض المؤرخـ ي ن
ـ� بــأن كتابــه “رساج الملــوك” ال ي ـزال مــن مقتنيــات المكتبــة المحموديــة
ي
بالقاهــرة.
السالمية ومسيحييها ،تاريخ من التسامح والتوتر ،لندن.
 .2أبو منشار ،ماهر يونس ،2007 ،القدس إ
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وعن الدافع الذي جعله يختار هذا الموضوع لبحثه أ
ين
ب� ذلك ف� ي ن
الكاديمي ،ي ّ ن
رئيس�:
سبب�
ي

المســلم� أ
أ
ين
ين
الوائــل ف ي� تنــاول المعاهــدات
المؤرخــ� والفقهــاء
تقصــر
الول :يكمــن ف ي�
ي

والمواثيــق المهمــة ،أ
ن
وبالخــص العهــدة العمريــة ،والصلــح الــذي منــح للمسـ ي ن
ـ�
ـيحي� مــن قبيلــة بـ ي
تغلــب ،واكتفــوا بتســجيل أ
الحــداث التاريخيــة ،دون تحليلهــا بمنهــج نقــدي ،ت
وال�كـ ي ز
ـ� عــى المعاملــة
الــ� حظــي بهــا المســيحيون خــال الفتــح أ
ن
ت
الثــا� للقــدس.
الول ،وبعدهمــا
ي
ي

ن
ـا� ،فيتم ّثــل ف ي� رغبــة الكاتــب ،كمــا يقــول ،ف ي� ســد الفـراغ الناجــم عــن نــدرة
أمــا الســبب الثـ ي

أ
أ
الســامية ،ف ي� مقابــل الدراســات
البحــاث الكاديميــة حــول القــدس بصــورة عامــة ،مــن وجهــة النظــر إ

ق� أجانــب ،وك ّتــاب إرسائيليـ ي ن
ـت� ي ن
العديــدة الـ تـ� جــرى وضعهــا مــن قبــل مسـ ش
ـ� ،عمــدوا إىل تزييــف
ي

تاريــخ المدينــة المقدســة ،وتزويــره خــال ت
ـ� المشــار إليهمــا ،عــن طريــق اال ّدعــاء بــأن المسـ ي ن
الف�تـ ي ن
ـلم�
المســلم� خاللهمــا ،غــر أن المؤلــف أ
ين
وللســف الشــديد وقــع ف ي�
غــر
ي
مارســوا سياســة عدائيــة مــع ي
ش�ك “التعميــم” المفتقــر إىل أ
الدلــة الدامغــة ،والمخالــف للمنهــج العلمــي ف ي� البحــوث التاريخيــة
ـ� أ
وغ�هــا ،واضعـاً نفســه ف� الفئــة ذاتهــا مــن المؤرخـ ي ن
الوائــل ،الذيــن أخــذ عليهــم التقصـ يـر ف ي� تحليــل
ي
ي
أ
الحــداث التاريخيــة بمنهــج نقــدي ،كمــا أســلفنا ســابقاً ،وذلــك حـ ي ن
رصح
ـ� أطلــق حكم ـاً ّ
عام ـاً ،حيــث ّ
ـ� الحنفــي والمالــ� كانــوا أكـرث رفقـاً ولينـاً ف� تعاملهــم مــع غـ يـر المسـ ي ن
بــأن اتبــاع المذهبـ ي ن
ـلم� ،مقارنــة
ي
ي
مــع اتبــاع المذهــب الشــافعي والحنبــ� ،والذيــن وســمهم بالتشـ ّـدد ت ز
وال�مــت ف ي� تعاملهــم(*).
ي
1

ويبــدو لنــا أن الكاتــب لــو اعتمــد عــى مســألة بعينهــا ،وأجرى تلــك المقارنــة ،لكان ذلــك أقرب
إىل العقــل والمنطــق ،فليــس مــن العــدل إطــاق حكــم عــام ،وســحبه ق ـراً عــى مذهــب أو أك ـرث .

السالمية ومسيحييها ،تاريخ من التسامح والتوتر ،لندن.
* أبو منشار ،ماهر يونس ،2007 ،القدس إ
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مبناسبة الذكرى األليمة الثانية والخمسني

إلحراق املسجد األقىص املبارك  1969 /8/ 21م

القدس واألقىص يف
منهاج اللغة العربية الفلسطيني
أ.يوسف عدوي

باحث وكاتب ومحارض جامعي
مقدمة :

الحمــد للــه الــذي أعطــى كل ش�ء خلقــه ثــم هــدى ،الحمــد للــه الذي بــارك المســجد أ
القىص
ي
ومــا حولــه ،والصــاة والســام عــى النــ� المصطفــى ،الــذي أُرسي بــه إىل المســجد أ
القــى ،ومنــه
بي
عــرج إىل الســماوات العــا ،وعــى آلــه وصحبــه ،ومــن تبعــه ،واسـ ت ن
ـ� بســنته إىل يــوم الديــن ،وبعــد؛

فعنــد الحديــث عــن القــدس والمســجد أ
القــى ،ال بـ َّـد من ولــوج أبــواب متعــددة ،والخوض
ف
ت
ن ت
الحاطــة بهــا،
ـ� تعجــز الموســوعات عــن إ
ي� مضامـ يـ� شــى ،وموضوعــات متنوعــة ،إنهــا القــدس الـ ي
والخــاء،
الســام ،والســام والعروبــة ،وبوابــة الســماء ،والمحبــة ،إ
والــكالم عنهــا ،فهــي مدينــة إ
ومركــز الشــعاع الروحــي للديــن الســامي ،والـ تـ� ارتبطــت بالمســجد أ
القــى المبــارك ،الــذي وضعــه
إ
إ
ي
اللــه تعــاىل ف� أ
الرض بعــد أربعـ ي ن
ـ� ســنة مــن وضــع المســجد الح ـرام.
ي
القــدس مدينــة ضاربــة ف ي� أعمــاق التاريــخ ،بناهــا أجدادنــا اليبوســيون ،واحتلهــا أقــوام،
وجماعــات عـ بـر تاريــخ طويــل ،يمتــد إىل أكـرث مــن( )5000ســنة ،منــذ بناهــا العــرب اليبوســيون ،وآخــر

ن
ز
ـو� ،والــذي كان
احتــال لهــا ،والــذي سـ يـ�ول قريبـاً بــإذن اللــه تعــاىل ومشــيئته ،هــو االحتــال الصهيـ ي
عــى مرحلتـ ي ن
ـ� :ســنة 1948م ،حيــث تــم احتــال مــا يعــرف بالقــدس الغربيــة ،وســنة 1967م احتــل
ال�قيــة ،حيــث المســجد أ
مــا يعــرف بالقــدس ش
القــى المبــارك ،وكنيســة القيامــة.
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أ
الســام ،والعروبــة ،وأنهــا القلــب
ولهميــة القــدس ،اعتـ بـرت الــدول االســتعمارية أنهــا رمــز إ

النابــض أ
للمــة ،فــا بــد مــن وضــع الخطــط ،لتقليــل نبضــات القلــب رويــداً رويــداً ،حـ تـى يتوقــف
أ
ن
ـو� ف� فلسـ ي ن
ـر�
ورو� الغـ ب ي
ـط� ،وكان هــذا التخطيــط ال ب ي
هــذا القلــب ،لهــذا تمــت زراعــة الكيــان الصهيـ ي ي
أ
ســنة 1905م ،بتشــكيل جبهــة متقدمــة ف� فلسـ ي ن
ـر� ،وهــذا مــا أكــده
ورو� الغـ ب ي
ـط� تحمــي الوجــود ال ب ي
ي
أ
ف
ن
ن
ـطي� خاصــة
نتنياهــو رئيــس وزراء الكيــان الصهيـ ي
ـو� المحتــل ي� العــدوان الخـ يـر عــى الشــعب الفلسـ ي
عــى قطــاع غــزة (أيــار ،)2021 /عندمــا قــال موجه ـاً خطابــه ألوروبــا عليكــم حمايتنــا والوقــوف إىل
أ
ش
ـر� لتفتيــت
جانبنــا؛ لننــا خــط الدفــاع المتقــدم لكــم ،يقصــد بذلــك م�وعهــم االســتعماري الغـ ب ي
والســامية والســيطرة عليهــا ،ونـ شـر الفتنــة فيمــا بينهــا.
شــعوب المنطقــة العربيــة إ

ف� مقــال هــذا ســأتناول واقــع المدينــة المقدســة والمســجد أ
القــى المبــارك ،وحضورهمــا
ي
ي

الفلســطي� مــن الصــف أ
ن
ن
الول ت
الثــا� ش
ف ي� منهــاج اللغــة العربيــة
عــر.
حــى الصــف
ي
ي
منهاج اللغة العربية الفلسطيني:

يتفــق الجميــع ف ي� أن المناهــج الدراســية الفلســطينية تعكــس حالــة المجتمــع ،وصورتــه،

وثقافتــه ،وحاجاتــه ،وتطلعاتــه آ
ويعــر بمــا تحويــه مــن قيــم ،واتجاهــات،
النيــة والمســتقبلية،
ب

ومفاهيــم عــن رؤيــة الدولــة الفلســطينية ف� القضايــا أ
العــر�
والمص�يــة للشــعب
الساســية
ي
بي
ي
ن
الفلســطي� ،وعــى رأس هــذه القضايــا :القــدس عاصمــة الدولــة الفلســطينية.
ي
(*)
المنهج ف ي� اللغة :الطريق الواضح ،والخطة المرسومة.
ت
ويعــرف المنهــج اصطالحــاً :بأنــه مجموعــة
الــ� تهيئهــا المدرســة،
ب
الخــرات المخططــة ي
وتقدمهــا إىل الطلبــة ،ســواء أكان ذلــك ف ي� داخــل المدرســة أم ف ي� خارجهــا؛ لغــرض تحقيــق
ن
والوجــدا� ،وبنــاء تلــك
العقــ� ،والجســمي،
النمــو الشــامل لشــخصية المتعلــم ف ي� المجــال
ي
ي
1

* المعجم الوسيط ،مادة نهج ،ص.957
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الشــخصية بموجــب أهــداف تربويــة محــددة ،وخطــة علميــة تــؤدي إىل تعديــل ســلوك المتعلــم،

()1

ـدرس الــذي يعــد وســيلة تنفيــذ المنهــج يُعـ ًّـرف" :بأنــه الوعــاء الذي يحتــوي عىل
والكتــاب المـ ي
ت
()2
ش
ال� تســهم ف ي� جعــل المتعلم قادراً عىل بلــوغ أهداف المنهج المحدد ســلفاً".
الخـ بـرات غـ يـر المبــا�ة ي
من أهداف تدريس اللغة العربية:

ـن
اللغــة العربيــة هــي لغــة القـرآن الــذي حفظهــا مــن االندثــار والتـ شـرذم ،قــال تعــاىل{ِ :إنَّــا ن َْحـ ُ
ت
نَ َّز ْل َنــا ِّ
ـ� تحمــل كل
ٱلذ ْكـ َـر َو ِإنَّــا َلــهُ َل َٰح ِفظُـ َ
ـون} (الحجــر ،) 9 :فهــي الوعــاء الحافــظ للمعــارف والعلــوم الـ ي
النواتــج الذهنيــة والعقليــة الصــادرة عــن الفكــر ،وهــي وســيلة االتصــال بـ ي ن
ـ� أفـراد المجتمــع ،ووعــاء

ن
ـطي� كل أســباب التفاعــل النشــط ،واالنســجام التــام ف ي� المجتمع،لهــذا
ثقافتــه ،وبهــا يحقــق الفلسـ ي
كبــرة ف ي� الحفــاظ عــى هويتنــا الفلســطينية العربيــة ،وثقافتنــا ،وتراثنــا
فللغــة العربيــة أهميــة ي
ن
الســامي.
ـر� إ
ـطي� العـ ب ي
الفلسـ ي
ومن أهداف تدريس اللغة العربية لطلبتنا إىل جانب أ
الهداف اللغوية:
السالمية السمحة.
• تأصيل أسس العقيدة إ

• ترسيخ المثل العليا ،والمبادئ الفكرية ،والروحية ،والوطنية ف ي� نفوس الطالب.

• تعزيز االنتماء للوطن ،والمحافظة عىل هويته وثقافته.
• تنمية حب أ
الماكن الدينية والتاريخية ت
وال�اثية ف ي� الوطن.
مهارات اللغة العربية:

للغــة العربيــة أربــع مهارات رئيســة ،وهي االســتماع ،والقـراءة ،والتحــدث ،والكتابــة ،ويتفرع
مــن هــذه المهــارات الرئيســة مهــارات فرعيــة كثـ يـرة ،تتضمنهــا الكتــب الدراســية ف ي� اللغــة العربيــة ،مــن
أ
ن
ت
ـا� عـ شـر ،حســب الصفــوف والمســتويات ،وتُعــرض هــذه المهــارات بنوعيهــا
الصــف الول حــى الثـ ي
الرئيســة والفرعيــة ف ي� الكتــب :كالقــراءة الجهريــة ،والقــراءة الصامتــة ،وقــراءة االســتماع ،والخــط،
والمــاء ،والنحــو ،والــرف ،والتعبــر الكتــا� ،والتعبــر الشــفوي ،أ
والدب ،والبالغــة ،والنقــد.
إ
ي
ي
بي
 .1تحليل محتوى اللغة العربية ،أ.د .عبد الرحمن الهاشمي ،ود .محسن عطية .ص.31
ش
والع�ين ،أ.د .جودت سعادة ،ود .عبد الله إبراهيم ،ص.351
المدرس ف ي� القرن الحادي
 .2المنهج
ي
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القدس واألقىص يف الكتب الدراســية يف املنهاج الفلســطيني
للغــة العربية(*):
1

أجريــت دراســة مســحية عــى كتــب اللغــة العربيــة جميعهــا ،مــن الصــف أ
الول ت
حــى الصــف
ن
ـا� عـ شـر ،والـ تـ� أعدتهــا وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم الفلســطينية ،والبالــغ عددهــا ( )25كتابـاً مدرســياً
الثـ ي
ي
وتحــوي عــى ( )3285صفحــة ،وتشــتمل عــى مهــارات اللغــة العربيــة المعروفــة ،بهــدف البحــث عــن
أ
ف
ـ� عــدد مـرات
حضــور مدينــة القــدس والمســجد القــى ي� هــذه الكتــب الدراســية ،وآثــرت أن أحـ ي
ت
ـ� جــاءت عليهــا.
ذكرهــا ،كذلــك الصيغــة أو الهيئــة الـ ي
كتب الصفوف من األول حتى الثالث:
أ
أ
ف
ن
(نغ�) صفحة ( )89ف ي� مطلع النشيد:
ورد ي� كتاب الصف الول الجزء الول ،نشيد ي
ين
بالع� والهمم

والقدس نحميها

ن
يش� إىل مدينة القدس.
الثا� لم أجد فيه ما ي
وكتاب الجزء ي

أ
ف
ن
ن
ـا� ف ي� درس
ـا� ال ذكــر للقــدس ي� كتــاب الجــزء الول ،أمــا كتــاب الجــزء الثـ ي
كذلــك الصــف الثـ ي
ف
المــاء المنظــور صفحــة ( )31جملــة  ":ســكن
و� درس إ
ق ـراءة االســتماع ( زيــارة إىل مدينــة القــدس) ي
ف
ف
ف
و� درس التدريبــات اللغويــة صفحــة ( )58جملــة  ":هــو زار مدينــة
كريــم ي� بيــت قديــم ي� القــدس" ي
أ
ف
ف
و� أنشــودة ( لــن
القــدس ،وهــي زارت مدينــة القــدس" وجملــة " صــى هشــام ي� المســجد القــى" ي
ـدس".
نرحــل) صفحــة ( " : )32أكــرم جــاري ،أحــرس قـ ي

أمــا كتــاب الجــزء أ
الول للصــف الثالــث ،ف� مهــارة الخــط صفحــة ( " )122مــن مــدن فلسـ ي ن
ـط�،
ي

أ
ف
ف
ن
ـا� ف ي� التدريبــات
و� إ
و� كتــاب الجــزء الثـ ي
القــدس" ي
المــاء صفحــة ( : )52هتــف الوالد " :القــدس لنــا" ي
اللغويــة " :القــدس الـ تـ� بــارك اللــه فيهــا عاصمــة فلسـ ي ن
ـط�" صفحــة (. )72
ي

* وزارة ت
ين
فلسط�.
ال�بية والتعليم الفلسطينية ( )2020كتب اللغة العربية للصفوف ( )12 - 1رام الله،
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كتب الصفوف من الرابع حتى السادس:
كتــاب الصــف الرابــع ،الجــزء أ
الول :درس " جولــة ف ي� مدينــة القــدس" صفحــة ( ،)46ذكــرت
القــدس والمســجد أ
القــى ثــاث عـ شـرة مــرة ف ي� الــدرس ،وقصيــدة  ":أجــل ن يإ� مــن القــدس" للشــاعر
ف
ن
ـذ� إىل القــدس العتيقــة" ذكــرت فيــه
و� ق ـراءة االســتماع " خـ ي
هــارون هاشــم رشــيد ،صفحــة ( ،)54ي
الماكــن المقدســة ،مثــل :المســجد أ
أ
القــى ،وقبــة الصخــرة ،وكنيســة القيامــة.

ف
ن
ـا� إشــارة إىل القــدس ف ي� أنشــودة " :صبــاح الخـ يـر يــا وطنــا" ( ف ي� كتــاب اللــه
و� الجــزء الثـ ي
ي
ف
المــاء جملــة " مــا عاصمــة دولــة
و� درس إ
ذكــرك آيــة تتــى .وأنــت الخـ يـر يــا بلــدي) صفحــة ( ،)114ي
ف
و� التدريبــات اللغويــة ،جملــة " القدس عاصمة فلسـ ي ن
فلسـ ي ن
ـط�" صفحــة (. )152
ـط�؟" صفحــة ( )134ي
الصــف الخامــس ،الجــزء أ
الول :وردت جملــة " :ولــم يـ تـرك فلسـ ي ن
ـط� إال بعــد أن زار القدس،
أ
ف
ف
و� مســجد عمــر بــن الخطــاب" ف ي� درس القواعــد اللغويــة صفحــة ()18
وصــى ي� المســجد القــى ،ي
ف
المــاء وردت جملــة" بـ نـى عبــد الملــك بــن مــروان قبــة الصخــرة" صفحــة ( ،)38وجملــة " :القــدس
و� إ
ي
أ
ف
المــاء صفحــة (.)77
زهــرة المدائــن ،وعاصمتنــا البديــة " ي� إ
ف
ن
ـا� :ف ي� درس القواعــد صفحــة ( " )79القــدس محتلــة " كذلــك
و� كتــاب الخامــس ،الجــزء الثـ ي
ي
أ
ف
ف
و� ق ـراءة االســتماع صفحــة ()9
جملــة " ســاحات المســجد القــى فســيحة" ي� الصفحــة نفســها ،ي
ين
ياســ� ،ذكــرت مدينــة القــدس ف ي� الــدرس مــرة واحــدة".
حــول قريــة ديــر
أ ف
المــاء صفحــة ( )14جملــة " :أنــا أرابط ف ي� المســجد
كتــاب الصــف الســادس ،الجــزء الول :ي� إ
أ
ف
و� القواعــد صفحــة ( :)91جملــة  " :القــدس والخليــل مدينتــان فلســطينيتان" وجملــة :
القــى" ي
" ترغــب ت
أخــ� ف ي� دارســة الطــب ف ي� القــدس والقاهــرة" .
ي
ف
ن
ن
المعــى) صفحــة ( )8جملــة  " :فتهــدي
الثــا� :ف ي� (نفــرق ف ي�
و� كتــاب الســادس ،الجــزء
ي
ي
أ
ف
و� القواعــد صفحــة ( )23جملــة " دافــع الفلســطينيون عــن
لــه -المســجد القــى -زيتـاً يــرج فيــه" ي
المســجد أ
القــى" وجملــة  ":القــدس عاصمــة فلسـ ن ف
المــاء صفحــة ( )85جملــة  ":القــدس
و� إ
ي
ـط�" ي
فلســط� أ
ين
البديــة"
مدينــة عريقــة ،وهــي بوابــة الســماء ،وعاصمــة
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ف
ت
ـ� أطلــق عليهــا رابعــة
ي
و� درس الق ـراءة صفحــة ( " :)90إنهــا مدينــة القـ يـروان التونســية الـ ي
الثــاث بعــد مكــة المكرمــة ،والمدينــة المنــورة ،والقــدس" .
كتب الصفوف من السابع حتى التاسع:
ـط� قلــب أ
كتــاب الصــف الســابع ،الجــزء أ
الول  :ف� درس ( فلسـ ي ن
المــة) ذكــرت مدينــة القــدس
ي
أ
آ
أ
ف
الرساء
والقــى ( )11مــرة ،الصفحــات ( )16 _ 13كذلــك ورد ي� الــدرس نفســه اليــة الوىل مــن ســورة إ
أ
ت
سى ِب َع ْبـ ِـد ِه َل ْيـ ًـا ِم َن ا ْل َم ْسـ ِـج ِد
{سـ ْب َح َ
ـ� فيهــا ذكــر رصيــح للمســجد القــى ،قــال تعــاىلُ :
ان ا َّلـ ِـذي أَ ْ َ
الـ ي
أ

(الرساء)1:
ـر} إ
السـ ِـم ُ
ـى ا َّلـ ِـذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل ن ُ ِ�يَــهُ ِمـ ْ
ـن آيَا ِت َنــا ِإنَّهُ هُ ـ َ
ا ْل َحـ َـر ِام ِإ َل ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ْال َ ْقـ َ
ـو َّ
يع ا ْل َب ِصـ ي ُ

ف� القواعــد صفحــة ( )19جملــة  ":بـ ي ن
ـ� أزقــة القــدس مـ شـى المســيح عيــى ،عليــه الســام" وجملــة :
ي
أ
ف
ف
ن
ن
ـكاكي� ،أشـ يـر إىل مدينــة
" إن القــدس ي� خطــر" ي
و� الحديــث عــن حيــاة الديــب الفلسـ ي
ـطي� خليــل السـ ي
ف
ف
ن
ـطي� جميــل الوحيــدي ،ذكــرت
القــدس ي� صفحــة ( ،)35كذلــك ي� الحديــث عــن حيــاة الشــاعر الفلسـ ي
مدينــة القــدس ف ي� صفحــة (.)67
ـا�  :ف� درس القواعــد صفحــة ( " )11القــدس عاصمة فلسـ ن ف
ف
ن
التعب�
و�
ي
ي
ـط�" ي
ي� كتــاب الجــزء الثـ ي ي
أ
ف
ف
و� درس الق ـراءة " مــن ذاكــرة التاريــخ ،عمــواس ،ويالــو،
صفحــة ( " )15يــوم ي� المســجد القــى" ي
ـر� مــن مدينــة القدس "
وبيــت نوبــا" تمــت إ
الشــارة إىل هــذه القــرى الثــاث ،أنهــا تقــع إىل الشــمال الغـ ب ي
ف
و� درس القواعــد صــور الخـ بـر
صفحــة ( ،)17حيــث ورد ذكــر مدينــة القــدس بشــكل رصيــح ( )5مـرات ،ي
أ
ف
ف
ن
و� درس
ـطي�" وجملــة " القــى ســاحاته واســعة" ،ي
صفحــة ( )21جملــة " القــدس ي� أنفــاس كل فلسـ ي
الفعــال الناســخة صفحــة ( )32جملــة " القــدس زهــرة المدائــن" وجملــة" كان المســجد أ
أ
القــى قبلــة
المسـ ن أ
ف
و� درس إن وأخواتهــا جملــة  ":إن مدينــة القــدس مباركــة؛ بســبب
ي
ـلم� الوىل" صفحــة ( ،)33ي
مكانتهــا الدينيــة والتاريخيــة" صفحــة ( ،)56كذلــك صفحــة ( )71ف ي� القواعــد جملــة ":االحتــال يمنــع

الصــاة ،لكــن القــدس صامــدة" ،وجملــة " :لعــل القــدس محــررة" ،وجملــة " :القــدس عريقــة فيهــا
الماكــن الدينيــة" صفحــة ( ،)95وجملــة ":أحــرق الصهاينــة المســجد أ
عــدد مــن أ
القىص ســنة 1969م "
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ن أ
و� درس القواعــد صفحــة ( ": )107المســجد أ
ف
ف
و�
القــى قبلــة
ي
المســلم� الوىل" ،ي
صفحــة ( .)96ي
ن
ن
الشــارة إىل
ـي� ،صفحــة ( )117تمــت إ
قصيــدة ( صـ ي
ـو� دموعــك) للشــهيد البطــل عبــد القــادر الحسـ ي
ف
ف
و�
أن مدينــة القــدس مدينــة الشــاعر الشــهيد الــذي استشــهد ي� معركــة القســطل ســنة 1948م ،ي
درس القواعــد صفحــة ( ،)120جملــة  ":القــدس لنــا" ،وجملــة  ":المســجد أ
القــى مــرى الرســول
أ
ف
خــرة لهــذا الجــزء مــن
الكريــم ،عليــه الصــاة والســام"  ،ولكــن مــا لفــت انتباهــي ي� الطبعــة ال ي

الكتــاب ســنة (  )2020هــو إســقاط بيــت الشــعر ( أتــت نوافــذ القــدس) مــن قصيــدة (تقدمــوا) لســميح
القاســم صفحــة ( )68عــى الرغــم مــن وجــوده ف ي� الطبعــات الســابقة.
كتــاب الصــف الثامــن ،الجــزء أ
الول :ف ي� القواعــد صفحــة ( )27جملــة  ":صــى الطفــل ف ي�
أ
ف
و� درس القـراءة صفحــة ( ")47رســالة مــن طفلــة فلســطينية إىل أطفــال العالــم"
المســجد القــى" ي
ن
ش
ـطي� ،كذلــك ف ي� قصيــدة رائعــة جــداً للشــاعر
الطفلــة مــن القــدس ال�يــف عاصمــة الحلــم الفلسـ ي
ن
ـا� ،صفحــة( )51بعنــوان ( يــا قــدس ) عـ بـر فيهــا عــن معانــاة القــدس ش
ال�يــف،
الســوري ن ـزار قبـ ي
ف
و� درس القواعــد صفحــة( )56جملــة " كتبــت :أحــب القــدس فــوق
وأهلهــا ،ومســاجدها وكنائســها .ي
ف
و� درس قواعــد آخــر صفحــة (  )67جملــة  ":ســتعاد القــدس إىل ســيادة أبنائهــا".
جــدار القمــر" ي
ف
و� كتــاب الجــزء الثـ ن ف
ف
ن
و�
ي
ـا� ،ي� درس القواعــد صفحــة (  )12جملــة  ":يــا قــدس ،هــل تقبلـ يـ� الغربــاء؟ ي
ي
المــاء صفحــة( )17جملــة " يدعــو أ
ـلم� إىل تحريــره" وجملة " تهفــو قلوب الفلسـ ي ن
القــى المسـ ي ن
ـطيني�
إ
ف
و� درس القواعــد صفحــة ( )82جملــة " مــا زالــت القــدس شــاهدة عــى صمــود أبنــاء
إىل القــدس" ي
فلسـ ن ف
المــاء صفحــة ( )87جملــة " يــا رب اســق القــدس مــن فيــض رحمتــك".
و� درس إ
ي
ـط�" ي
و� كتــاب الصــف التاســع ،الجــزء أ
ف
الول ،ف ي� قصيــدة تغريبــة المطــر صفحــة ( )54للشــاعرة
ي
أ
ف
ض
و� درس
الســودانية روضــة الحــاج ":تطلــب ختــم أن تمـ ي إىل القــى ،فتغســل عنــه أدران الحيــاة" ي
ـط� مــن تهديــد المحتلـ ي ن
البالغــة صفحــة (  )86جملــة " :اللهــم احفــظ القــدس وفلسـ ي ن
ـ�" وجملــة:
"تفــوح مــن جنبــات أ
القــى ،ومدينــة القــدس رائحــة التاريــخ" صفحــة (.)84
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القــى وقبة الصخرة ،تزين الــدرس أ
الثا� :صورة للمســجد أ
ف
ن
الول( ،أحاديث
و� كتــاب الجــزء ي
ي
نبويــة ش�يفــة) صفحــة ( ،)3كذلــك ف ي� درس القواعــد صفحة(  )30جملــة " :انطلقت الحافلــة إىل القدس
و� درس قواعــد آخــر ،صفحــة ( )38جملــة ":صليــت ف� أ
ف
القــى ،وركعــت للــه أربــع
ي
صبــاح الجمعــة" ي
أ
ن
ين
ن
الحرم�"
ـا� المســجدين ،وثالــث
ركعــات" وصفحــة ( )105جملــة" المســجد القــى أوىل القبلتـ يـ� ،وثـ ي
اليــو� المســجد أ
وســؤال للمناقشــة صفحــة ( " )117حــرر صــاح الديــن أ
ين
الصليبي�
القــى مــن دنــس
بي
عــام ( 586هجــري) ،ومــا زال أ
القــى يســترصخ صالحـاً آخــر ليحــرره مــن الصهاينــة ،نناقــش ذلــك.
ف
و� درس التعبـ يـر صفحــة ( )121نمــوذج بطاقــة الهويــة مكتوب فيهــا ،مكان الميــاد :القدس.
ي

كتب الصفوف من العارش حتى الثاين عرش:
ـا� ،الجــزء أ
ف� كتــاب الصــف العـ ش
الول ،درس المطالعــة ،صفحــة (  )117مقــال للشــيخ عمــار
ي
بــدوي /مفـ تـ� محافظــة طولكــرم ،بعنــوان " القــدس روح فلسـ ي ن
ـط�" وقصيــدة ( مرثيــة بيــت المقــدس)
ي
أ
ف
و� درس القواعــد صفحــة (  )26جملــة " :ضمــخ
للشــاعر أبــو المظفــر البيــوردي ،صفحــة (  )24ي
أ
الب ـرار ت ـراب القــدس الطهــور بدمائهــم الزكيــة ،وهــم ينافحــون عنهــا الغ ـزاة العابريــن" وجملــة:

ف
ف
التعبــر ،صفحــة (" :)34
و� درس
ي
" عــاش ي� القــدس المســلمون والمســيحيون وهــم متحابــون" ي
نكتــب مقالــة أدبيــة بعنــوان " القــدس :مكانتهــا التاريخيــة والدينيــة ف� وجــدان أ
المــة" وجملــة ف ي�
ي
المعــى صفحــة ( " )72وضعــت اللجنــة التحض�يــة للمؤتمــر ،المســجد أ
ن
القــى عــى
التفريــق ف ي�
ي
أ
أ
ف
والشــارة إليهــا
ـو� مــن (ص )89 - 83تــم ذكــر القــدس إ
و� درس صــاح الديــن اليـ ب ي
جــدول العمــال " ي
ت
ـاعا�:
م ـرات عــدة ،ومنهــا مــا قالــه ابــن السـ ي
ض
تهز معاطف القدس ابتهاجاً
وتر� عنك مكة والحجونا
سطــاك لكــان مكتئباً حــزينا
فقلب القدس مرسور ولوال
ف
و� صفحة ( )101ف ي� الفهم والتحليل واللغة ،جملة " :للقدس ف ي� قلوب أبنائها مكانة عظيمة "
ي
و� كتــاب الجــزء الثـ ن ف
ف
والنشــاء ،صفحــة ( )15جملــة " :عــاش المســلمون
ـا� ،ي� درس الخـ بـر إ
ي
ي
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ن ف
ف
و� التقديــم لقصيــدة ( ديــر ياسـ ي ن
ن
ـ�) للشــاعر الجزائــري
والمســيحيون ي� القــدس متحابـ يـ� متعاونـ يـ�" ي

ق
ـا� تــم ذكــر مدينــة القــدس ،عــى اعتبــار أن قريــة ديــر ياسـ ي ن
ـ� تقــع غــرب مدينــة
عبــد الرحمــن الزنـ ي
و� القواعــد صفحــة ( )72جملــة " :يعــد صــاح الديــن القائــد أ
ف
العظــم الــذي حــرر بيــت
القــدس ،ي

ف
و� العــروض صفحــة ( )97تقطيــع بيــت الشــعر :
المقــدس مــن براثــن االحتــال
الصليــ�" ي
بي
ودم الشهداء يؤكده

قسم يا قدس أردده

ف
ف
ف
و� القواعــد صفحــة
و� تدريبــات عامــة ي� البالغــة ( )109جملــة " :القــدس مهــوى قلوبنــا" ي
ي

( )125جملــة " قضيــة المســجد أ
ف
ن
القــى قضيــة المسـ ي ن
ـي�
ـلم� جميعـاً" ي
و� التقديــم لهند طاهر الحسـ ي
ف� الــدرس التاســع صفحــة ( : )128مــا زالــت تــؤدي دورهــا الريــادي ف� قلــب القــدس ش
ال�يــف" وذكــرت
ي
ي
مدينــة القــدس ( )8مـرات مــن (ص129إىل ص )133ف� الــدرس ،وســؤال عــى قصيدة (إنســان فلسـ ي ن
ـط�)
ي
للشــاعر يوســف الخطيــب ،صفحــة ( " )138لمــاذا رفضــت القــدس التهويــد؟ ".
و� كتــاب الصــف الحــادي عـ شـر ،الجــزء أ
ف
الول ،ف ي� القواعــد ف ي� درس التوكيــد ،صفحــة (،)25
ي

ن أ
المســلم� أ
ف
ين
و� درس القــراءة مــن
الوىل ،القــدس قبلــة
جملــة " :القــدس قبلــة
ي
المســلم� الوىل" ي

صفحــة ( )35 - 32مــن رحلــة ابــن بطوطــة تــم ذكــر القــدس والمســجد أ
القــى وقبــة الصخــرة ()7
و� القواعــد صفحــة (  )36جملــة " :إن أ
ف
المـ يـر تنكــز هــو مــن جلــب المــاء إىل القــدس" وجملــة:
مـرات ،ي
" زار ابــن بطوطــة" المــدن الفلســطينية :غــزة ،والخليــل ،وبيــت لحــم ،والقــدس ،واللــد" صفحــة ()37
وجملــة :زار ابــن بطوطــة المســجد أ
ـ� ،وثالــث الحرمـ ي ن
القــى ،أوىل القبلتـ ي ن
ـ� ،صفحــة ( )39وجملــة:
ف
ف
و� درس الق ـراءة (مــن سـ يـرة
ـ� إىل التجــوال ي� القــدس حاراتهــا القديمــة" صفحــة ( )54ي
" تهفــو نفـ ي
ف
ف
و� القواعــد صفحــة ( )48جملــة " :مــر عــى
جـ بـرا) صفحــة ( )64جملــة " :درس ي� مــدارس القــدس" ي
احتــال مدينــة القــدس خمســون عام ـاً ".
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ف
ن
الثــا�  :ف ي� درس القواعــد صفحــة ( )39جملــة " :نحــن -ســكان القــدس-
و� كتــاب الجــزء
ي
ي
ف
رض
و� درس النــص الشــعري ( خليــل الرحمــن) صفحــة ( )58للشــاعر معـ ت ز
ـ�
نتـ ع إىل اللــه صبــاح مســاء" ي
القطــب " :ولــد ف ي� مدينــة القــدس ،ويعمــل عميــداً للبحــث العلمــي ف ي� جامعــة القــدس" وتــم ذكــر
القــدس والمســجد أ
القــى ف ي� قصيــدة (هــذي البــاد لنــا) صفحــة ( )78للشــاعر ســعيد أحمــد يعقــوب
ف
و� التحليــل والفهــم واالســتيعاب ( )6م ـرات أخــرى ،مــن صفحــة ( )80إىل صفحــة (،)89
( )6م ـرات ،ي
و� أ
ف
ف
و� ي ن
الدب والبالغــة :ذكــرت القــدس ( )3مــرات ف ي� درس
بــ� يــدي النــص صفحــة ( )77كذلــك .ي
ي
ف
و� التقويــم صفحــة ( )10ســؤال " مـ تـى فتــح صــاح الديــن بيــت
عــر الــدول إ
والمــارات ،صفحــة ( )9ي
ف
ن
ـا�) صفحــة ()29
المقــدس؟" ي� عــرض المناســبة لقصيــدة (مــن القصيــدة الفتحيــة النارصيــة للجليـ ي
ف
و� البالغــة صفحــة (" )45بكيــت حـ تـى انتهــت الدمــوع -صليــت حـ تـى ذابــت
ـدس ،ي
نســبة إىل الفتــح القـ ي
ف
ن
ت
و� ذلــك إشــارة إىل مدينــة
ـ� الركــوع -ســألت عــن محمــد فيــك وعــن يســوع" ي
الشــموع -ركعــت حــى ملـ ي
ف
و� درس بالغــة آخــر ":مـ تـى فتــح عمــر بــن الخطــاب القــدس ؟ ".
القــدس ،ي
عــر الجــزء أ
ف
ن
الثــا� ش
الول ،ف ي� القواعــد ،صفحــة ( )73جملــة " :ميعادنــا
و� كتــاب الصــف
ي
ي
ن ف
و� درس القــراءة صفحــة (" )40 - 33القــدس بوصلــة ومجــد"،
القــدس ،عاصمــة دولــة
ي
فلســط�" ي
ف
ن
ـطي�"
ورد اســم القــدس ( )17مــرة ،مــن مثــل " :وتحتــل القــدس مكانــة دينيــة كبـ يـرة ي� الوعــي الفلسـ ي
أ
ف
و� القواعــد أيض ـاً ،صفحــة ( )44جملــة " :تــأوي
وجملــة " تبقــى القــدس فــردوس المــة المفقــود" ي
القــدس إىل كهــف الوطــن الحزيــن ،وتصطحــب معهــا فتيتهــا" وجملــة " :كل مفــردة خــارج معجــم
ف
ف
التعبــر ،صفحــة ( )46المطلــوب كتابــة مقالــة
و� درس
ي
القــدس أعجميــة ال متســع لهــا ي� الوعــي" ي
ن أ
ف
و� درس القواعــد صفحــة ()46
بعنــوان" :القــدس زهــرة المدائــن ،وعاصمــة
ي
فلســط� البديــة" ي
ين
الصليبيــ�؟ ".
جملــة " :مــن حــرر القــدس مــن
ف
ن
الثا� :ف ي� البالغة صفحة ( )86قال الشاعر عمر أبو ريشة ف ي� القدس:
و� كتاب الجزء ي
ي
وقفة المرتجف المضطرب
وقف التاريخ ف ي� محرابها
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كذلك قال المتوكل طه واصفاً القدس:
هنا القباب عىل آ
الفاق ساجدة

بت�ها وهنـــاك المـوج والماس
ب

هنا الشبابيك والحناء ف ي� يدها

يضوع السهل من عكا لطوباس

تحليل وتعليق:

ين
تز
أقــدم شــكري
للقائمــ� عــى إعــداد المناهــج الفلســطينية للمــواد
واعــ�ازي وتقديــري
ـ� ،ومشـ ي ن
جميعهــا ،خاصــة اللغــة العربيــة للصفــوف كلهــا ،مــن مؤلفـ ي ن
ـارك� ف ي� ورشــات العمــل إلعــداد
الكتــب المدرســية ،وأخــص تقديــري للجنــة الوثيقــة الوطنيــة لمنهــاج اللغــة العربيــة ،وعــى رأســهم
وال�وفيســور أحمــد الخطيــب ،حيــث
وال�وفيســور محمــود أبــو كتــة ،ب
ال�وفيســور حســن الســلوادي ،ب
ب
ين
ومضامــ� الهويــة الوطنيــة الفلســطينية ،وهــذا يــدل عــى أن
عمــل الجميــع عــى ترســيخ القيــم
العاملـ ي ن
ـ� عــى إعــداد المناهــج وتطويرهــا يتمتعــون بالخـ بـرة ،والكفــاءة العاليــة ،واالنتمــاء الصــادق،

ن
والحــس
الوطــ� العميــق ،وتقديــر حجــم المســؤولية الملقــاة عــى عاتقهــم ،وحرصهــم عــى
ي
ف
ن
ـطي� ،واهتمامهــم الكبـ يـر ف ي� المحافظــة عــى الثوابــت
غــرس بــذور االنتمــاء للوطــن ي� الطفــل الفلسـ ي
الفلســطينية ،ت
والــ� ف ي� مقدمتهــا ،وعــى رأســها القــدس.
ي
لقــد اهتمــت كتــب اللغــة العربيــة للصفــوف جميعهــا بشــكل عــام عــى التأكيــد أن القــدس
فلســط� أ
ن
البديــة ،ت
ين
وعــر�،
وت�بــع ف ي� وجــدان كل
فلســطي�،
عربيــة فلســطينية ،وأنهــا عاصمــة
بي
ي
الفلســطيني� ت
ين
حــى النخــاع ،وكان االهتمــام بالمدينــة مــن الجوانــب كافــة :
ومســلم ،ومتجــذرة ف ي�
ن
ت
ن
ـا� المســجدين،
الدينيــة ،والتاريخيــة ،وال�اثيــة ،والسياســية ،وأشــارت عــى أنهــا أوىل القبلتـ يـ� ،وثـ ي
ـلم� والمسـ ي ن
ـ� ،وأنهــا محــط أنظــار الحجــاج المسـ ي ن
ال�يفـ ي ن
وثالــث الحرمـ ي ن
ـ� ش
ـيحي� ف ي� العالــم ،وركــزت
الســامي للمدينــة عــى يــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ،وعــى تحريرهــا مــن
الكتــب عــى الفتــح إ
أ
ين
ين
الفلســطيني�
يــو� ،وأشــارت الكتــب كذلــك إىل دفــاع
الصليبيــ� عــى يــد القائــد صــاح الديــن ال ب ي
والعــرب عــن عروبــة القــدس؛ لهــذا فــا غرابــة أن نجــد ذكــر القــدس ف ي� الكتــب الدراســية للغــة العربيــة
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ق
ت
�راءا�

قــد ورد أكـرث مــن ( )200مــرة ،ف ي� جميــع مهــارات اللغــة العربيــة ،خاصــة مهــارة القواعــد ،لكــن ممــا أثار
أ
أ
ف
ت
ـاس إىل
ـ� واســتغر ب يا� قلــة ورود مدينــة القــدس أو مــا يشـ يـر إليهــا ي� كتــاب الصــف الول السـ ي
دهشـ ي
درجــة العــدم ،فــكان ينبغــي مثـا ً ف ي� درس نتعــرف إىل الحــرف (ق) ذكــر مدينــة القــدس ( قــدس) القــاف
أول الكملــة ،أو نتعــرف إىل الحــرف (س) السـ ي ن
ـ� ف ي� آخــر كلمــة ( القــدس) وذلــك تل�ســيخ هــذه المدينــة
ف� أذهــان الطــاب الصغــار ،فــكان ينبغــي ت
ـ� أكـرث عــى معانــاة الفلسـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـطيني� ف ي� مدينــة القــدس،
ي
ـطيني� مــن ســائر مــدن فلسـ ي ن
وحصارهــا ،ومنــع الفلسـ ي ن
ـط� مــن الدخــول إليهــا ،للصــاة ،والتســوق.

والحظــت أن الجمــل والعبــارات الـ تـ� تناولــت القــدس أ
والقــى ف ي� معظمهــا مكــررةّ ،إمــا ف ي�
ي
ت
ن
ـ�
اللفــظ ،أو المعــى والمضمــون ،ولــم تغـ ِـط مســاحة القــدس التاريخيــة مــن خــال الحضــارات الـ ي
تعاقبــت عليهــا ،إمــا محتلــة ،أو فاتحــة محــررة.

أ
ت
ـ� احتلتهــا القــدس ف ي� كتــب اللغة
يمكننــا القــول إنــه لــم تحتــل مدينــة فلســطينية الهميــة الـ ي

العربيــة المدرســية كمدينــة عربيــة إســامية؛ ممــا يــدل عــى أهميتهــا ،ومركزيتهــا لــدى الفلسـ ي ن
ـطيني�،
ين
للفلســطيني� أن يــروا دولتهــم دون القــدس عاصمــة لهــم ،فهــي رمــز للســيادة
حيــث ال يمكــن
والهويــة ،ش
والرهــاب ،وأشــارت الكتــب إىل محــاوالت التهويــد
وال�عيــة ،كمدينــة احتلــت بالقــوة ،إ
ت
الــ� تتعــرض لهــا مدينــة القــدس بعــد االحتــال للقســم ش
الــر ق ي� منهــا ســنة 1967م ،وتناولــت
ي
ت
ـ� تحــد مــن حركتهــا ،وأســاليب
المخاطــر المحدقــة بالقــدس ،والجــدار الــذي يطوقهــا ،والحواجــز الـ ي
ف
ت
ـا� ،والحظــت أن الكتــب أهملــت التطــرق إىل اقتحامــات
ـ� تهــدد طابعهــا الثقـ ي
االحتــال ،وممارســاته الـ ي
ـ� مــن الحــركات الصهيونيــة المتطرفــة المتكــررة للمســجد أ
الرهابيـ ي ن
ين
القــى ،وإغفــال
المسـ
ـتوطن� إ
ذكــر المرابطـ ي ن
ـ� حمــاة القــدس وأقصاهــا ،الذيــن يدافعــون بصدورهــم العاريــة ،خاصــة المعلمــة
ـوا� ،وشــيوخ أ
ن
القــى وفرســانه أبطــال معركــة البوابــات ،وقادتهــا الشــيخ محمــد حسـ ي ن
ـ�
هنــادي الحلـ ي
ت
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية ،والشــيخ عكرمــة صـ بـري ،والشــيخ عبــد العظيم ســلهب.
المفـ ي
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ذكريات عاشوراء
بني الفرح واألحزان
الشيخ أحمد شوباش

مفتي محافظة نابلس
الحمد لله ،والصالة والسالم عىل رسول الله ،وبعد؛
أ
ت
ـ� ذكرهــا اللــه ف ي� كتابــه ،قــال تعــاىل{ِ :إ َّن
فــإن شــهر محــرم واحــد مــن الشــهر الحــرم ،الـ ي
ـق الســماوات و ْ أ
ف
ش
ال َ ْر َض ِم ْن َهــا أَ ْربَ َعـ ٌـة
ـو َم خَ َلـ َ َّ َ َ ِ َ
ـاب ال َّلـ ِـه يَـ ْ
ِعـ َّـد َة الشُّ ـ ُه ِ
ـر شَ ـ ْه ًرا ِ ي� ِك َتـ ِ
ور ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه اث ْ َنــا َعـ َ َ
ش
ـ� كَا َّفـ ًـة ك ََمــا يُقَا ِت ُلونَ ُكـ ْـم كَا َّفـ ًـة
� ِكـ ي ن َ
ُحـ ُـر ٌم َذ ِلــكَ ِّ
ـن ا ْل َق ِّيـ ُـم َفـ َـا تَظْ ِل ُمــوا ِف ِيهـ َّ
الديـ ُ
ـن أَنْف َُسـك ُْم َو َقا ِت ُلــوا ا ْل ُم ْ ِ
ـع ا ْل ُم َّت ِقـ ي ن
(السـ َن ُة اث ْ َنــا
َوا ْع َل ُمــوا أَ َّن ال َّلــهَ َمـ َ
ـ�} (التوبــة ،)36 :وقــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلمَّ :
ش
ـب مـرض َ ،
ـر شَ ـ ْه ًرا؛ ِم ْن َهــا أَ ْربَ َعـ ٌـة ُحـ ُـر ٌم ،ثَالَثَـ ٌـة ُم َت َوا ِل َيـ ٌ
ـات :ذو ا ْلق َْعـ َـد ِة َو ُذو ا ْل ِح َّجـ ِـة َوا ْل ُم َحـ َّـر ُمَ ،و َر َجـ ُ
َعـ َ َ
ان) (.)1
ـع َب َ
ـ� ُج َمــا َدى َوشَ ـ ْ
ا َّلـ ِـذي بَـ ي ْ ن َ
وقــد ســمي الشــهر محرم ـاً لتحريــم القتــال فيــه ،وقيــل :لتحريــم الجنــة فيــه عــى إبليــس،

أ
والول أصــح.

()2

أ
ف
ورجحــه طائفــة مــن المتأخريــن،
والمحــرم أفضــل الشــهر الحــرم ي� قــول الحســن البــريَّ ،
أ
{و َل َي ٍ ش
وأفضــل محــرم ُع ش
�}(الفجــر ،)2 :ف ي� قــول
ــره الول ( ،)3وهــي المقصــودة بقولــه تعــاىلَ :
ــال َع ْ ٍ
للطــري ،رحمــه اللــه ،والصــواب أن المقصــود آ
()4
باليــة ش
عــر ذي الحجــة.
ب
 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب ما جاء ف� سبع ي ن
أرض�
ي
ش ن
القناع ف ي� حل ألفاظ ب يأ� شجاع.504/ 2 ،
بي� ،إ
 .2شمس الدين محمد أحمد الخطيب ال� ي
الحنبل ،لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ،ص.79 :
 .3زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب
ي
آ
مل ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن.348 /24 ،
 .4ب
الط�ي :أبو جعفر محمد بن جرير ال ي
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من ذكريات النجاة يف عاشوراء:
ف
ش
و� هــذا اليــوم حصلــت ذكريــات ،كانــت موضــع
عاشــوراء هــو اليــوم العــا� مــن المحــرم ،ي

اهتمــام رســولنا أ
الكــرم ،عليــه الصــاة والســام.

الم ِدي َنـ َـة َفـ َـرأَى ال َي ُهــو َد
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،
فعــن ابــن عبــاس ،قــالَ ( :قـ ِـد َم ال َّنـ ِب ي ُّ

ن
ـو َم َعاشُ ــو َرا َءَ ،ف َقـ َ
سا ِئ َيل
ت َُصـ ُ
ـو ٌم َصا ِلـ ٌ
ـح ،هَ ـ َـذا يَـ ْ
ـالَ :مــا هَ ـ َـذا؟ َقا ُلــوا :هَ ـ َـذا يَـ ْ
ـوم يَـ ْ
ـ� ِإ ْ َ
ـو ٌم ن ََّجــى ال َّلــهُ بَـ ِ ي
ــوسَ ،ق َ
ــه) .
ــالَ :فأَنَــا أَ َح ُّ
ــوس ِم ْنك ْ
ــن َع ُد ِّو ِه ْ
ِم ْ
ــر ِب ِص َي ِام ِ
ُــمَ ،ف َص َامــهُ َ ،وأَ َم َ
ــق ِب ُم َ
ــمَ ،ف َص َامــهُ ُم َ
و َعــن ابْــن َعبـ ٍ ض
ـالَ ( :قـ ِـد َم َر ُسـ ُ
� اللــهُ َع ْن ُه َمــاَ ،قـ َ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم،
ِ ِ َّ
ـاسَ ،ر ِ ي َ
()1

ـو ُم ا َّلـ ِـذي
ومـ َ
ا ْل َم ِدي َنـ َـةَ ،ف َو َجـ َـد ا ْل َي ُهــو َد يَ ُص ُ
ـو َم َعاشُ ــو َرا َءَ ،ف ُسـ ِـئ ُلوا َعـ ْ
ـن َذ ِلــكَ ؟ َفقَا ُلــوا :هَ ـ َـذا ا ْل َيـ ْ
ـون يَـ ْ
ن
يمــا َلــهُ َ ،ف َقـ َ
ـ�َ ،صـ َّـى
ومــهُ ت َْع ِظ ً
ـن ن َُص ُ
ـو َنَ ،ف َن ْحـ ُ
سا ِئيـ َـل َعـ َـى ِف ْر َعـ ْ
أَظْ َهـ َـر اللــهُ ِفيـ ِـه ُمـ َ
ـ� ِإ ْ َ
ـوسَ ،وبَـ ِ ي
ـال ال َّنـ ِب ي ُّ
ــر ِب َص ْو ِم ِــه) .
ــوس ِم ْنك ْ
اللــهُ َع َل ْي ِــه َو َســ َّل َم :ن َْح ُ
ُــم َفأَ َم َ
ــن أَ ْو َل ِب ُم َ

()2

ض
فعـ ْ َ
� اللــهُ َع ْنــهُ  ،يَ ْر َف ُعــهُ َ ،قـ َ
ـال:
وعاشــوراء يــوم تــاب اللــه فيــه عــى قــومَ ،
ـن ِأب ي� هُ َريْـ َـر َةَ ،ر ِ ي َ
ـان؟ َف َقـ َ
ـال :أَ ْف َضـ ُـل
ـام أَ ْف َضـ ُـل بَ ْعـ َـد شَ ـ ْه ِر َر َم َضـ َ
الص َيـ ِ
الصـ َـا ِة أَ ْف َضـ ُـل بَ ْعـ َـد ا ْل َمكْ ُتوبَـ ِـة؟ َوأَ ُّي ِّ
ُسـ ِـئ َل( :أَ ُّي َّ

ف
ـان،
ـام بَ ْعـ َـد شَ ـ ْه ِر َر َم َضـ َ
الصـ َـا ُة ِ ي� َجـ ْ
الص َيـ ِ
ـو ِف ال َّل ْيـ ِـلَ ،وأَ ْف َضـ ُـل ِّ
الصـ َـا ِة ا ْل َمكْ ُتوبَـ ِـةَّ ،
الصـ َـا ِة ،بَ ْعـ َـد َّ
َّ
صيــام شَ ـهر اللــه ا ْلمحــرم) )3( .قــال ابــن رجــب :صــح مــن حديــث أ� إســحاق عــن أ
الســود بــن يزيــد
ِ َ ُ
ْ ِ ِ ُ َ َّ ِ
بي
قــال :ســألت عبيــد بــن عمــر عــن صيــام يــوم عاشــوراء :فقــال المحــرم شــهر اللــه أ
الصــم :فيــه يــوم
ي
تيــب فيــه عــى آدم؛ فــإن اســتطعت أن ال يمــر بــك إال صمتــه ،فافعــل .

()4

أ
ش
ـ� اللــه مــوىس ،عليــه
والمــروع مــن شــكر المــوىل ســبحانه عــى نجــاة النبيــاء خاصــة نـ ب ي

الصــاة والســام ،ممــا ثبــت ف ي� الهــدي النبــوي الصيــام.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب صيام يوم عاشوراء.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب صوم يوم عاشوراء.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل صوم المحرم.
الحنبل ،لطائف المعارف ،ص.114 :
 .4ابن رجب
ي
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وكل مــا روي ف ي� فضــل االكتحــال ف ي� يــوم عاشــوراء واالختضــاب واالغتســال فيــه ،فموضــوع ال

يصــح ،وورد ف ي� فضــل الصدقــة فيــه والتوســعة عــى العيــال أحاديــث ضعيفــة ال تصــح.

()1

ذكريات مؤملة يف عاشوراء:
ف
ن ض
ش
ر� اللــه عنــه ،وفجعــت
ي� العــا� مــن محــرم ســنة  61مــن الهجــرة استشــهد الحسـ يـ� ،ي

أ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وريحانتــه ،وســيد شــباب أهــل الجنــة ،وابــن
المــة بفقــد حفيــد النـ ب ي
ض
ن
ـ� ،صــى
فاطمــة ســيدة نســاء العالمـ يـ� ،وهــو وأخــوه الحســن ،ي
ر� اللــه عنهمــا ،قــال فيهمــا النـ ب ي
ــم ِإ ن ي ِّ� أُ ِح ُّب ُه َمــا َفأَ ِح َّب ُه َمــا ،وأحبــب مــن يُح ُّبهمــا ).
اللــه عليــه وســلم( :ال َّل ُه َّ

()2

المــام الحسـ ي ن
عندمــا بويــع ي ز
ـ�
ل�يــد بــن معاويــة ســنة 60هـــ ،بوصيــة مــن والــده ،رفــض إ
مبايعــة يزيــد ،واتجــه مــن المدينــة إىل مكــة ،فبــدأت كتــب أهــل العـراق تــرد إليــه ليبايعــوه ،ويطلبــون
منــه القــدوم إىل الكوفــة ،فأرســل مســلم بــن عقيــل ليتقــى لــه أ
المــور ،فجــاء النــاس ليبايعــوا
ن
وال الكوفــة النعمــان بــن بشـ يـر ،وقــد غــض الطــرف عمــا يجــري مــن
مســلماً عــى بيعــة الحسـ يـ� ،وكان ي
أمــر مســلم ،حـ تـى وصلــت أ
الخبــار إىل يزيــد فعزلــه ،وعـ ي ن
ـ� عبيــد اللــه بــن زيــاد مكانــه ،عندهــا أرســل
مســلم إىل ابــن عمــه الحسـ ي ن
ـ� يدعــوه للحضــور لمــا رأى النــاس ف ي� الكوفــة بايعــوه ،وظــن أنهــم جا ّدون
ف ي� نرصتــه ،وخــرج مســلم ومعــه أربعــة آالف ،وحــارصوا قــر عبيــد اللــه بــن زيــاد ،لكــن رسعــان مــا

انــرف هــذا العــدد مــن أهــل الكوفــة عــن مســلم وخذلــوه ،حـ تـى لــم يبــق معــه ســوى ثالثـ ي ن
ـ� رجـا ً
بعــد أن أرســل ابــن زيــاد إىل رؤســاء العشــائر يهددهــم بجيــش الشــام ويطمعهــم ،فانســحبوا عنــه
وبقــي مســلم وحيــداً حـ تـى قتــل ،رحمــه اللــه ،وكان أوىص إىل الحسـ ي ن
ـ� أن يرجــع قائـاً( :ارجــع بأهلــك
الحنبل ،لطائف المعارف ،ص.112 :
 .1ابن رجب
ي
ض
نن ت
ين
ر� هللا
عل بن ب يأ� طالب،
والحس� بن ي
 .2س� ال�مذي ،أبواب المناقب ،باب مناقب ب يأ� محمد الحسن بن ي
عل بن ب يأ� طالب ي
أ ن
ت
لبا�.
عنهما ،وقال ال�مذي :حديث حسن غريب ،وحسنه ال ي
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ن
ـو� ،وليــس لــكاذب رأي) ،قتــل مســلم
وال يغرنــك أهــل الكوفــة ،فــإن أهــل الكوفــة قــد كذبــوك وكذبـ ي
ـ� خــرج يــوم ت
يــوم عرفــة ،وكان الحسـ ي ن
ال�ويــة ،وقــد حــاول كثـ يـر مــن الصحابــة منعــه مــن الخــروج،

كابــن عبــاس وابــن عمــر وعبــد اللــه بــن الزبـ يـر ،إال أنــه لــم يســتجب لهــم ،ولمــا علــم الحسـ ي ن
ـ� بمقتــل

مســلم أراد الرجــوع ،لكنــه نــزل عــى رأي أوالد مســلم ،الذيــن أرادوا الثــأر ألبيهــم ،وأرســل ابــن زيــاد
جيشـاً برئاســة الحــر بــن يزيــد التميمــي ،وصــار االشــتباك قريبـاً ،والحسـ ي ن
ـ� معــه ســبعون فارسـاً وذاك
ـ� ،ضر� اللــه عنــه ،بـ ي ن
جيــش فيــه بضعــة آالف ،حـ تـى مــات أصحــاب الحسـ ي ن
ـ� يديــه ،وبقــي نهــاراً
ي

كامـا ً كلمــا قــدم عليــه أحــد رجــع ال يريــد قتلــه ،حـ تـى قــدم عليــه شــمر بــن ذي الجوشــن ،فصــاح أن
يحيطــوا بــه ويقتلــوه ،حـ تـى بـ ش
ـا� قتلــه ســنان النخعــي ،وقيــل :قتلــه شــمر بــن ذي الجوشــن .

()1

ويقــول ابــن تيميــة :إن يزيــد لــم يأمــر بقتــل الحسـ ي ن
ـ� باتفــاق أهــل النقــل ،ولكــن كتــب إىل
ابــن زيــاد أن يمنعــه عــن واليــة العــراق.

()2

ن ض
ـ�،
ومقتــل الحسـ يـ� ،ي
ر� اللــه عنــه ،مصيبــة كبـ يـرة ،إال أنهــا تهــون عــن مصيبــة فقــد النـ ب ي
صــى اللــه عليــه وســلم.
أ
ض
ن
ر� اللــه عنهمــا ،هــو مــن عمل من
واتخــاذ عاشــوراء مأتمـاً ،لجــل مقتــل الحسـ يـ� بــن عـ ي
ـ� ،ي

ضــل ســعيه ف ي� الحيــاة الدنيــا ،وهــو يحســب أنــه يحســن صنع ـاً ،ولــم يأمــر اللــه وال رســوله باتخــاذ
أيــام مصائــب أ
النبيــاء وموتهــم مأتم ـاً ،فكيــف بمــن دونهــم ( ،)3فــا يحــل فيــه الصيــاح والنياحــة،

أ
ض
ت
ـ�
ولطــم الوجــه وشــق الثيــاب ،وال �ب الجســد بالسالســل ونــزف الــدم ،وتحــرم فيــه القــوال الـ ي
فيهــا مبالغــة بمــدح الحسـ ي ن
ـ� والغلــو فيــه ،واعتبــار شــد الرحــال إىل قـ بـره خـ يـراً مــن الحــج إىل بيــت اللــه
ـ� أ
ـا�ة بـ ي ن
الح ـرام ،والذبــح والنــذر لــه ،وتحريــم الــزواج والمعـ ش
الزواج يومهــا.
كث� ،البداية والنهاية 181 / 8 ،وما بعدها ،وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
 .1أبو الفداء إسماعيل بن ي
الحر ن يا� ،منهاج السنة النبوية.472 / 4 ،
 .2ابن تيمية الحر ن يا� ،منهاج السنة النبوية.472 / 4 ،
الحنبل ،لطائف المعارف ،ص.113 :
 .3ابن رجب
ي
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أحوال النبي ،صىل الله عليه وسلم ،يف صيام عاشوراء:
أأأ

أ
ض
ر� الله عنها(:أَ َّن
الحالة الوىل :أنه كان يصومه بمكة ،وال يأمر الناس بالصوم ،فعن عائشة ،ي

ـو َم َعاشُ ــو َرا َء ِ ف ي� ا ْل َج ِاه ِل َّي ِة ،ثُـ َّـم أَ َم َر َر ُسـ ُ
اللهَ ،ص َّل ال َّلــهُ َع َل ْي ِه َو َسـ َّل َمِ ،ب ِص َي ِام ِه
ـت ت َُصـ ُ
ُق َريْشً ــا كَانَـ ْ
ـوم يَـ ْ
ـول ِ
ـانَ ،و َق َال َر ُسـ ُ
ـول اللـ ِـهَ ،ص َّل ال َّلهُ َع َل ْي ِه َو َسـ َّل َمَ :م ْن شَ ــا َء َف ْل َي ُص ْمــهُ َ ،و َم ْن شَ ــا َء أَ ْفطَ َر) .
َحـ ت َّـى ُفـ ِـر َض َر َم َضـ ُ

()1

ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لمــا قــدم المدينــة ورأى صيــام أهــل
الحالــة الثانيــة :أن النـ ب ي
الكتــاب لــه وتعظيمهــم إيــاه ،وكان يحــب موافقتهــم فيمــا لــم يؤمــر بــه ،صامــه ،وأمــر النــاس
بصيامــه ،وأكــد أ
المــر بصيامــه والحــث عليــه ،ت
يصومــون أطفالهــم.
حــى كانــوا ّ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
الحالــة الثالثــة :أنــه لمــا فــرض صيــام شــهر رمضــان تــرك النـ ب ي
أمــر أصحابــه بصيــام يــوم عاشــوراء ،وتأكيــده فيــه.
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــزم ف ي� آخــر عمــره عــى أال يصومــه
الحالــة الرابعــة :أن النـ ب ي

أ
ض
ر� اللــه
مفــرداً ،بــل يضــم إليــه يوم ـاً آخــر ،مخالفــة لهــل الكتــاب ،فعــن عبــد اللــه بــن عبــاس ،ي
ـام َر ُسـ ُ
ـو َم َعاشُ ــو َرا َء َوأَ َمـ َـر ِب ِص َي ِامـ ِـه
ـ� َصـ َ
عنهمــا ،أنــه قــالِ :حـ ي ن َ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،يَـ ْ
ـال َر ُسـ ُ
ـو ٌم ت َُعظِّ ُمــهُ ا ْل َي ُهــو ُد َوال َّن َصــا َرىَ ،ف َقـ َ
َقا ُلــوا ( :يَــا َر ُسـ َ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
ـول اللـ ِـهِ ،إنَّــهُ يَـ ْ
ـع َ ،قـ َ
ـام
َو َس ـ َّل َمَ :فـ ِـإ َذا ك َ
ـالَ :ف َلـ ْـم يَ ـأْ ِت ا ْل َعـ ُ
َان ا ْل َعـ ُ
ـو َم ال َّت ِاسـ َ
ـام ا ْل ُمق ِْبـ ُـلِ ،إ ْن شَ ــا َء اللــهُ ُ ،ص ْم َنــا ا ْل َيـ ْ
ـو ف يِّ�َ َر ُسـ ُ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ) .
ا ْل ُمق ِْبـ ُـلَ ،حـ ت َّـى تُـ ُ

()2

ف
ـب
(و ِص َيـ ُ
وقــال عليــه الصــاة والســام ،ي� فضــل صــوم عاشــوراءَ :
ـام يَـ ْ
ـو ِم َعاشُ ــو َرا َء ،أَ ْح َت ِسـ ُ

ت
َع َ
ــ� َق ْب َلــهُ ).
ــى ِ
ِّــر َّ
اللــه أَ ْن يُ َكف َ
الســ َن َة ا َّل ِ ي

()3

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب وجوب صوم رمضان
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب أي يوم يصام ف ي� عاشوراء.
ين
واالثن� والخميس.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء
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وقد جعل ابن القيم صيام عاشوراء عىل ثالث مراتب (:)1
أكملها :أن يصام عاشوراء وقبله يوماً وبعده يوماً.
أك� أ
والعا� وعليه ث
ش
الحاديث.
ويل ذلك :أن يُصام التاسع
ي
وآخرها :إفراد ش
العا� وحده بالصوم.
ف
ض
ر� اللــه
عــى أن الصــوم ي� محــرم يعــد مــن أفضــل الصيــام ،وقــد ورد عــن ب يأ� هريــرة ،ي
ــام أَ ْف َض ُ
ــا ِة أَ ْف َض ُ
الص َ
ــد شَ ــ ْه ِر
ــل بَ ْع َ
ــل بَ ْع َ
الص َي ِ
ــد ا ْل َمكْ ُتوبَ ِ
ــة؟ َوأَ ُّي ِّ
عنــه ،يرفعــه قــالُ ( :س ِــئ َل :أَ ُّي َّ
ف
ـان؟ َف َقـ َ
ـام
َر َم َضـ َ
الصـ َـا ُة ِ ي� َجـ ْ
الص َيـ ِ
ـو ِف ال َّل ْيـ ِـلَ ،وأَ ْف َضـ ُـل ِّ
الصـ َـا ِة ا ْل َمكْ ُتوبَـ ِـةَّ ،
الصـ َـا ِة ،بَ ْعـ َـد َّ
ـال :أَ ْف َضـ ُـل َّ
ــر ِم)
ــد شَ ــ ْه ِر َر َم َض َ
ــانِ ،ص َي ُ
بَ ْع َ
ــام شَ ــ ْه ِر ِ
اللــه ا ْل ُم َح َّ

)2(.

هــذا وإن الزمــان وعــاء الحــوادث والمناســبات ،والتاريــخ ظــروف النــوازل والواقعــات،
أ
عــرة وعظــة ،وأن ينتفــع بمــا فيهــا مــن صــواب
والمســلم مدعــو لن يأخــذ مــن تلــك الصفحــات ب
وحكمــة ،وأن يأخــذ منهــا مــا فيــه الخـ يـر لحـ ض
ـا�ه ومســتقبله ،فيمــارس مــا ارتضتــه ش
ال�يعــة ،ويتجنــب
مــا يعــارض نصــوص الكتــاب والســنة ،مهتديـاً بالفهــم الســليم لنصــوص الديــن ،وسـ يـر الصالحـ ي ن
ـ�.

ف
خ� العباد.72 / 2 ،
 .1محمد بن ب يأ� بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ،زاد المعاد ي� هدي ي
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل صوم المحرم.
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قــى ومــى املحــدث العالمــة املغــريب
التطــواين محمــد بــن األمــن الحســني
الشيخ د .حمزة ذيب

املحارض يف جامعة القدس

وعضو منتدى بيت الحكمة للمفكرين والباحثني  -الرباط

ـر� الشــقيق بخاصــة ،العالمــة المحــدث راويــة
و َّدع العالــم إ
الســامي بعامــة ،والمغــرب العـ ب ي
هذا العرص ،محمد بن أ
ن
ن
ال ي ن
الحس�
م� بن عبدالله ،أبو خُ ب ْ ز�ة
التطوا� ،رحمه الله تعاىل.
ي
ي
وكان لرحيــل هــذا العالــم الجليــل أثــر عظيــم ف� نفــوس المؤمنـ ي ن
الخ�ين،
	
ـ� والدعــاة إىل اللــه ي
ي
وممــا ال شــك فيــه أن ف� فقــد هــذا المــام المحــدث خســارة كــرى لســاحة العلمــاء أ
الجــاء ،وانهيــار
إ
ب
ي
ف
الع ْلــم الجليــل
ركــن ي
كبــر مــن أركان الحديــث ي� عرصنــا الــذي نعيشــه ،عــر الغربــة لمثــل هــذا ِ
الطــاق،
والتخصــص الدقيــق عظيــم الشــأن ،إذ َّ
الســام عــى إ
إن علــم الحديــث مــن أجـ ّـل علــوم إ
ن
ـا� مــن مصــادر ش
الســامي الحنيــف ،فهــذا العلــم قــد حفــظ لنــا
الت�يــع إ
فيــه حفــظ للمصــدر الثـ ي
ن
ت
ش
ـا� بعــد القـرآن الكريــم
ُّ
ـ� هــي وحــي مــن اللــه ســبحانه ،وهــي الركــن الثـ ي
الســنة النبويــة ال�يفــة ،الـ ي
الســنة ال يكتمــل ش
ف� ش
الت�يــع ،ومــن غـ يـر الســنة لــن نكــون ف ي� حظـ يـرة
الت�يــع إ
الســامي ،ومــن غـ يـر ُّ
ي
الســام كمــا أراد ربنــا ش
الســنة عامــداً متعمــداً منك ـراً لهــا ،فهــو خــارج مــن ملــة
إ
و�ع ،بــل مــن تــرك ُّ
الســام ،كمــا لــم يقــر ولــم يؤمــن بــأن الق ـرآن الكريــم مــن عنــد اللــه ســبحانه ،وقــد قيــض اللــه
إ
للســنة النبويــة ش
ال�يفــة مــن عمــل عليهــا حفظ ـاً وتدقيق ـاً وضبط ـاً وتنقيـ ًـة مــن كل مــا ليــس
تعــاىل ُّ
منهــا ،وروايــة علمــاء أفــذاذ وعقــول مــن الــذكاء والقــدرة الفهميــة والعلميــة بمــكان ،كمــا أنهــم
الســنة النبويــة
مــن التقــوى إ
والخــاص للــه ســبحانه أيض ـاً بمــكان ،وكان مــن التدقيــق والتثبــت مــن ُّ
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أ
ش
ـ� ،وكثـ يـر مــن الصحابــة
ال�يفــة منــذ اليــوم الول مــن خالفــة ب يأ� بكــر الصديــق والفــاروق عمــر وعـ ي
الك ـرام ،والبحــث هنــا يطــول والـ شـرح كثـ يـر ،ومتعــدد الجوانــب ،وليــس هــذا المقــال بمــكان ذلــك،

فلهــذا الموضــوع موقعــه ومكانــه الــذي يُف ََّصــل فيــه القــول ،ويتنــوع فيــه الحديــث.
ف
ن
ـ� بنعمــه العظيمــة
و� ســياق هــذا َ
ـا� اللــه تعــاىل ومـ َّ
الع َلــم العالمــة ،نقــول :لقــد حبـ ي
ي
ـن عـ ي
ت
ـت ال َّلـ ِـه َل ت ُْح ُصوهَ ــا}
{و ِإ ْن ت َُعـ ُّـدوا ِن ْع َمـ َ
ـ� يعجــز اللســان عــن شــكر هــذه النعــم وذكرهــاَ :
والجليلــة ،الـ ي
(إبراهيــم .)34 :فلــه الحمد والشــكر ،وله الم َّنة والفضل ،ومن هذه النعــم العظيمة أن زُرت بالد المغرب
حوا�هــا الجليلــة الجميلة ،ومدنهــا ذات التاريــخ والعراقــة أ
العــر� مـرات عــدة ،وطوفــت ف� ض
والصالة.
بي
ي
عــ� الناظــر ،وأهلهــا مــن خــرة أ
العــر� مــن أجمــل مــا تــرى ي ن
القــوام
فبــاد المغــرب
ي
بي
والشــعوب ،كمــا أنهــا بــاد علــم وإيمــان ،وأرض فقــه وإســام ،وتتجــى فيهــا الحضــارة ف ي� أبهــى
حللهــا ،وأســمى معانيهــا ،وأبهــج صورهــا ،والرحلــة إليهــا طلــب نفيــس ،وعمــارة فــؤاد وروح ،وغــذاء
عقــل ونفــس.

ـار� لهــذا البلــد العــر� المســلم العريــق ،ترتــب ل وزارة أ
ت
ن
الوقــاف برنامج ـاً
بي
وكنــت حـ يـ� زيـ ي
ي
علمي ـاً ،يتمثــل ف� مجموعــة محـ ض
ـا�ات أقــوم بإلقائهــا ف ي� كثـ يـر مــن مــدن هــذا البلــد الطيــب بأهلــه،
ي
تب�تيــب مــن هــذه الــوزارة العتيــدة.

ال� قد نظم ل فيها ض
ت
الشه�ة تطوان.
محا�ات المدينة
ي
ي
ومن المدن ي
ن
من الشام لبغدان
				
أوطا�
بالد العرب
		
ي

إىل مرص فتطوان
				
ومن نجد إىل يمن
		
وقــد أنشــئت هــذه المدينــة بعــد ســقوط غرناطــة ف� أ
الندلــس ،وكانــت مــاذاً ومحضنــاً
ي
أ
أ
ين
ومهاجــراً
خــر مــن
للمســلم� ،الذيــن قــد هُ ِّجــروا مــن الندلــس بعــد أن ســقط هــذا الحصــن ال ي
ُ
أ
ف أ
ت
ـ� هاجــرت -بــل هُ ِّجـ َـرت-
الحصــون العربيــة ي� الندلــس ،ومــا زالــت كثـ يـر مــن العائــات الندلســية ،الـ ي
الندلــ� ،والعــادات أ
مــن تلــك الديــار تعيــش ف� هــذه المدينــة ،وفــق الطـراز المعيـ شـىس أ
الندلســية،
ي
ي
ي
وكثــر مــن هــذه العائــات مــا زالــت تحتفــظ بمفاتيــح بيوتهــا ف� أ
الندلــس إىل غايــة اللحظــة ،وحينمــا
ي
ي
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زرت بعضهــا برفقــة ناظــر الوقــف (أي مديــر أ
الوقــاف) ف ي� هــذه المدينــة شــاهدت مفاتيــح بيوتهــا ف ي�
أ
الندلــس ،الـ تـ� تتوارثهــا إىل يومنــا هــذا ،حـ تـى إنـ نـ� تذكــرت أهلنــا الفلسـ ي ن
ـطيني� الذيــن هجــروا مــن
ي
ي
أراضيهــم ،وأخرجــوا مــن ديارهــم وأموالهــم بقــوة الســاح ،عــام ثمانيــة وأربعـ ي ن
ـ� وتســعمائة وألــف

ف
وط�يــا وعــكا إىل
( 1948م) ،ومنهــم مــن يحتفــظ بمفتــاح بيتــه ي� يافــا وحيفــا واللــد والرملــة وصفــد ب
يومنــا هــذا ف ي� شــتاته ،فقلــت :مــا أشــبه الليلــة بالبارحــة!
ن
أ ن
ـوا�،
يعــود شــيخنا وعالمنــا الجليــل المحــدث محمــد بــن المـ يـ� إىل هــذه المدينــة ،فهــو تطـ ي
الج َع ْيــدي بحــي العيــون مــن هــذه المدينــة ،وذلــك ســنة إحــدى وخمسـ ي ن
ـ� وثالثمائــة
ولــد بــدرب ُ

ين
ال�يفــة (  1351هـــ ) وفــق ي ن
وألــف للهجــرة ش
وثالثــ� وتســعمائة وألــف للميــاد (  1932م) .
اثنــ�
ف
المبدعــة ،كمــا انتقــل إىل فــاس إىل جامعــة القرويـ ي ن
ـ� ،وهــي
تلقــى تعليمــه ي� هــذه المدينــة الجميلــة َ
ف
الســامي ،طلب ـاً للعلــم والمعرفــة ،وكان داعي ـاً نشــيطاً ،يلقــي ض
محا�اتــه
أقــدم جامعــة ي� العالــم إ
ودروســه العلميــة عــى الطلبــة ف ي� المواقــع المتعــددة ،ومــن نشــاطاته الدعويــة اهتمامــه بالشــباب،
ن
الديــ� ف ي� مدينــة فــاس مجلــة خطيــة باســم " أفــكار الشــباب " ،كمــا أصــدر
فأصــدر ف ي� المعهــد
ي
بعدهــا أيض ـاً مجلــة " الحديقــة " ،وذلــك ســنة أربــع وخمسـ ي ن
ـ� وتســعمائة وألــف للميــاد (1954م)

وكانــت مجلــة أدبيــة ثقافيــة ،وإىل جانــب علومــه ش
الســامية ،كانــت لــه اهتمامــات كبـ يـرة ف ي�
بال�يعــة إ
أ
ت
ـ� كانــت تنتقــد
اللغــة والدب والشــعر والنحــو والــرف ،كمــا أصــدر بعدهــا جريــدة " ب
ال�هــان " ،الـ ي
سياســة االســتعمار إ ن
ـبا� ف ي� التعليــم ،واضطهــاد الطلبــة ،والتضييــق عليهــم ،إال أنهــا توقفــت عــن
السـ ي
الصــدور بعــد خمســة أشــهر مــن صــدور العــدد أ
الول منهــا .
تفــرغ بعــد ذلــك للتدريــس والكتابــة ،ونـ شـر مقــاالت كثـ يـرة ف ي� صحــف عــدة ومجــات كمجلــة

ت
النــراس "
الــ� كان يصدرهــا تقــي الديــن
الهــال ،ومجلــة " النــر " ومجلــة " ب
ي
" لســان الديــن " ،ي
ـه� محــدث المغــرب ،العالمــة أحمــد بــن
وغ�هــا ،ثــم اهتــم بالمحــدث الشـ ي
وأخـ يـراً جريــدة " النــور " ي
الغمــاري ،وأعجــب بســعة اطالعــه ،ورســوخ قدمــه ف ي� علــم الحديــث ،فكاتبــه وجالســه وأجــازه إجــازة
عامــة ،بمــا تضمنــه فهرســه الكبـ يـر والصغـ يـر.
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ـاه� رجــاالت العلــم والثقافــة
لقــد تعــددت مصــادر العالمــة المحــدث ،حـ تـى غــدا مــن مشـ ي
بالحاطــة الواســعة بمحتويــات خزائــن الكتــب
والســامية ،ومــن العلمــاء المشــهود لهــم إ
العربيــة إ
ف
و� هــذا الســياق؛ قــال العالمــة
العربيــة إ
والســامية ،قديمهــا وحديثهــا ،مخطوطهــا ومطبوعهــا ،ي
الشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،رحمــه اللــه تعــاىل " :ال يوجــد مــن لــه إلمــام بالمخطوطــات بالحجــم
الواســع إال ثالثــة أشــخاص ،وذكــر منهــم المحــدث الشــيخ محمــد أ
مــ� أبــو خُ ب ْ ز
ال ي ن
ــ�ة ".
لــم يرحــل الفقيــد المحــدث العالمــة وحــده ،وإنمــا رحــل معــه تـراث وقيــم ،ورحلــت معــه
ف
ت
ـ� رأى بعضهــا
معــارف وعلــوم ومعرفــة كبـ يـرة ي� مجــال المخطوطــات والنفائــس ،مــن المصنفــات الـ ي
النــور ،وبعضهــا مــا زال ينتظــر.
يحـرض ن ي� ف ي� أثنــاء كتابــة هــذا المقــال مــا قالــه الخليفــة هــارون الرشــيد ،رحمــه اللــه تعــاىل،
ف
ض
ئ
ـا� عالــم العربيــة ف ي� يــوم واحــد ،وكان االثنــان ف ي�
ـا� القضــاة أبــو يوســف ،والكسـ ي
حينمــا تـ ي
ـو� قـ ي
صحبــة الرشــيد ف ي� إحــدى رحالتــه خــارج بغــداد ،فقــال حينهــا " :دفنــت الفقــه والنحــو بالــري(.)2(")1
كان عالمنــا محمــد ممــن اتصلــت بــه روايــة الحديــث ش
ال�يــف ،وقــد اتصــل ســنده ،وكان
لــه هــذا الـ شـرف مــن خــال العالمــة إمــام عــره ونــادرة دهــره ،الحافــظ الكبـ يـر الشــيخ ب يأ� الفيــض
أحمــد بــن محمــد بــن الصديــق الغُ مــاري ،حيــث أجــازه إجــازة عامــة ،بمــا حــواه ثبتــه الكبـ يـر المســمى:
" البحــر العميــق ف ي� مرويــات ابــن الصديــق ".
زميــ� ف ي� جامعــة القــدس ،وصنــوي ف ي� تخصــص الحديــث
مــن الطريــف أن نذكــر بــأن
ي
ف
ت
ش
ـ� الدعــوة والقـرآن ،الدكتــور مــوىس اســماعيل البســيط ،ف ي� أثنــاء زيارتــه لدولــة المغرب
ال�يــف ي� كليـ ي
الشــقيق ونزولــه مدينــة تطــوان قــد زار الشــيخ ،وســلم عليــه ،واطمــأن عــى صحتــه ،وطلــب منــه أن
ز
ـ�ه ف� الروايــة للحديــث ش
ال�يــف بالســند المتصــل ،إجــازة عامــة ف ي� كل مــا تصــح روايتــه عــن شــيخه
يجـ ي ي
.1الــري مدينــة إيرانيــة تقــع عــى مســافة قصـ يـرة إىل الجنــوب الـ شـر ق ي� مــن طهـران ،معجــم البلــدان ياقــوت الحمــوي ،دار صــادر،
يب�وت.1977،
 .2أ
ن
للشيبا� ،المقدمة ،ص.31
الصل،
ي
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الجــازة،
العالمــة الحافــظ أحمــد بــن محمــد بــن الصديــق الغُ مــاري ،فأجــاب طلبــه ،وســلمه وثيقــة إ
ن
الجــازة ممــا ال شــك أنهــا مــن ضمــن
ـ� الدكتــور مــوىس نســخة منهــا ،وهــذه إ
ـلم� أخــي وزميـ ي
وقــد سـ ي
إجــازات كثـ يـرة منحهــا الشــيخ الراحــل ألهــل العلــم وطلبتــه ،فجـزاه اللــه خـ يـراً كثـ يـراً عــن كل مــا صنــع،
وقدمــت يــداه مــن الخـ يـر والعلــم والعمــل الصالــح النافــع ،وجعــل ذلــك ف� مـ ي ز
ـ�ان حســناته ،يــوم ال
ي
ينفــع مــال وال بنــون ،إال مــن تأ� اللــه بقلــب ســليم.

هــذا وقــد رغبــت ف ي� أن أتنــاول هــذه الشــخصية العلميــة الفــذة ف ي� بالدنــا ف ي� مملكــة المغــرب
الشــقيق ،حرســها اللــه ،حيــث المغــرب بلــد يزخــر بالعلمــاء أ
الجــاء ،والفقهــاء المتنوريــن ،والمفكريــن
ن ف أ
أ
ف
ش
ـر� ظالمــون ألهلنــا ولحضارتنــا
العقــاء ،والدبــاء الضالعـ يـ� ي� الدب واللغــة ،ونحــن ي� المــرق العـ ب ي
الثيلــة والجليلــة عــى تلــك أ
ف� الغــرب الســامي ،حيــث ال نعــرف عــن علمائهــم وحضارتنــا أ
الرض
إ
ي
العزيــزة إال القليــل ،وهــذا قصــور أيمــا قصــور تجــاه أولئــك العمالقــة ف ي� أنــواع العلــوم كافــة ،عــى

عكســهم تجاهنــا ،فلديهــم أســماؤنا كلهــا ،ويعرفــون عنــا مــا نعرفــه عــن أنفســنا ،وهــذا إن دل عــى
ش
والرادة الحديديــة لديهــم،
�ء فإنمــا يــدل عــى غ ـزارة الثقافــة ،وشــدة االهتمــام ،وعلــو الهمــة ،إ
ي
فأنعــم بهــم مــن أنــاس كبـ يـري الشــأن ،وأعظــم بهــم مــن أهــل علــم ومعرفــة ،وأكــرم بهــم مــن
ـات ،أقدامهــم ف� ال ـرث ى ،وهاماتهــم ف� ث
ال�يــا.
أصحــاب هامـ ٍ
ي
ي
أردت أن أعــرف بهــذا العالــم الجليــل ،والمحــدث النحريــر ،والمحقــق البــارع ،والمصنــف
الكبـ يـر ،ع َّلنــا ف ي� الـ شـرق ننهــل شــيئاً مــن تلــك الثقافــة ،ونرشــف باللــة ممــا لــدى أولئــك القــوم الـراة،
ـر� النفــس بعــض الـ شـىسء ف� مجــال إنصــاف ذاك الـرث ى ،وتلــك أ
ض
الرض القاصيــة ،ذات العبق
ي ي
فلربمــا نـ ي
التاريخــي الســامق ،والحضــارة أ
الثيلــة الباقيــة عــى كــر الجديديــن ،كمــا أن هــذا جــزء مــن الواجــب
و� أعناقنــا تجــاه هــذا العالمــة المحقــق ،والشــاعر أ
ف
الديــب بخاصــة ،وتجــاه علمائنــا،
المتحتــم علينــا ،ي

وفقهائنــا ،ومفرسينــا ،ومحدثينــا ،ولغويينــا ،وشــعرائنا ،وأدبائنــا ،وفالســفتنا ،وفلكيينــا ،وأطبائنــا،
ومهندســينا ،وسياســيينا بعامــة ،ف ي� تلــك الديــار العامــرة ،وذاك الـرث ى الــذي قــد جبلــت ذراتــه بدمــاء
كرم ـاً عزي ـزاً طيب ـاً.
الشــهداء ،فغــدا طين ـاً وتراب ـاً ُم َّ

86

قىض ومىض املحدث العالمة املغريب التطواين محمد بن األمني الحسني

�قر ت
اءا�

ف
و� الســياق ذاتــه؛ حـ ي ن
ـ� الحديــث عــن جهــود الشــيخ العالمــة ف ي� مجــال التصنيــف والتأليــف،
ي
فإننــا نقــول :إن المحــدث البــارع قــد تــرك كثـ يـراً مــن المصنفــات ،ووضــع كثـ يـراً مــن المؤلفــات ،هــذا
ت
ـ� غــدت ف ي� هــذا الزمــن وعـ بـر التطــور
عــدا عــن المقــاالت والحــوارات والفيديوهــات والصوتيــات ،الـ ي
التكنولوجــي مــن وســائل العلــوم والمعرفــة ،ومــن الوســائل النافعــة ف ي� مجــال الدعــوة إىل اللــه تعــاىل،
والعجــاز والبيــان والقصــص القـر ن يآ� ،وكذلــك ف ي�
وبيــان الجائــز مــن الممنــوع ،والحــال مــن الحـرام ،إ
كل مجــاالت العلــم والثقافــة والمعرفــة.
ن ُْد ِلف إىل ذكر بعض مما وضع وترك من العلم النافع ،فنذكر منها:
* جراب أ
الديب السائح ،يقع ف� خمسة ش
ع� مجلداً.
ي
ف
الس�ة النبوية.
* الشذرات الذهبية ي� ي
* صحيفة سوابق وجريدة بوائق .يقع هذا المؤلف ف� ي ن
جزئ�.
ي
تفس� لبعض سور القرآن الكريم).
العل القدير ف ي�
التفس�( ،وهو ي
ي
* فتح ي
ف
السالمية.
* نظرات ي� تاريخ المذاهب إ
* مالمح من تاريخ علم الحديث بالمغرب.
أ
ف
المق�ة.
* الدلة المحررة عىل تحريم الصالة ي� ب
اليناس.
* رونق القرطاس ومجلس إ
* أربعــون حديثـاً نبويــة ف ي� النهــي عــن الصــاة عــى القبــور ،واتخاذها مســاجد ،وبطالن الصــاة فيها.
* دروس ف ي� أحكام القرآن من سورة البقرة.
* نقل النديم وسلوان الكظيم.

* النقد ن ز
ال�يه لكتاب تراث المغاربة ف ي� الحديث وعلومه.
* الجواب المفيد للسائل والمستفيد.
* عجوة وحشف.
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ت
رحال� الحجازية.
*
ي

ش
* إيثار الكرام
بحوا� بلوغ المرام.
ي

الســامية ،يقــع ف� جزئـ ي ن
* اســتدراك عــى معجــم المفرسيــن ،طبــع ف� بـ يـروت ،ش
ـ�.
ون�تــه المنظمــة إ
ي
ي
وغـ يـر ذلــك كثـ يـر.
كث�ة أيضاً ،منها عىل سبيل المثال ال الحرص:
أما التحقيقات فهي ي
الذخ�ة للقر فا� المالك ،طبع ف� ثالثة ش
ع� مجلداً.
* تحقيق أجزاء من
ي
ي
ي
ي
أربع� حديثاً ف� الجهاد لعل بركة أ
* تحقيق ي ن
ندلس.
ال
ي
ي
ي
* فهرس مخطوطات خزانة تطوان.
العر� المعافري.
* تحقيق رساج المهتدين البن ب ي

* تحقيق جزء من النوادر والزيادات البن أ� زيد ي ن
وا� ،طبع ف� أربعة ش
ع� مجلداً.
الق� ي
بي
ي

كث�.
وغ� ذلك ي
ي

ولوال أن المقالة ال تسمح لذكرت ما هو ث
بكث� وأحصيته.
أك� من ذلك ي

رحمــه اللــه تعــاىل رحمــة واســعة ،وأســكنه فســيح جناتــه ،وعوضنــا عــن رحيلــه خـ يـر عــوض،
وقــد كانــت وفاتــه ف� الخامــس مــن جمــادى آ
الخــرة ،لعــام واحــد وأربعـ ي ن
ـ� وأربعمائــة وألــف للهجــرة
ي
ـ� للميــاد (  / 5جمــادى آ
ن
ع�يــن وألفـ ي ن
ن
ـا� ،لعــام ش
ش
الخــرة /
ال�يفــة ،وفــق الثالثـ يـ� مــن كانــون الثـ ي
1441هـــ _  2020 / 1 / 30م).
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ق
ت
�راءا�
رحلة يف كتاب التوابني
أ .كامل بواطنة

مدير دائرة الكتب املدرسية سابقاً
المقــدس ،فقيــه معــروف ،وهــو صاحــب التصانيــف
العالّمــة موفــق الديــن بــن قدامــة
ي
ف
ن
ـ� ف� فلسـ ي ن
ن
ـط�،
ـ�) ،وقــد ولــد ي� قريــة جماعـ ي ي
الرائعــة والذائعــة الكثـ يـرة ،ومــن أشــهرها كتــاب (المغـ ي
ف
ـو� ف� دمشــق بعدمــا بلــغ الثمانـ ي ن
ـ� ،وكان النــاس يتع ّلمــون مــن حســن ســمته ،قبــل
ســنة 541هـــ ،وتـ ي ي
أن يأخــذوا مــن علمــه ،لمــا كان يظهــر عليــه مــن الوقــار ،والــورع ،وحســن الخلــق...
ومــن كتبــه الط ّيبــة (كتــاب التوابـ ي ن
ـ�) ،واســمه يـ ّ
ـدل عــى محتــواه ،فهــو يــروي لنــا توبــة كثـ يـر
أ
ـ� ":وخـ يـر جليــس
ّ
ممــن هداهــم اللــه ،فتابــوا وأنابــوا ،وأصلحــوا ،وإذا كان المــر كمــا أنشــد المتنـ ب ي
ف� الزمــان كتــاب" فلقــد ش�فــت بالجلــوس إىل هــذا الكتــاب ،وق ـرأت كثـ يـراً مــن قصــص التائبـ ي ن
ـ� ،مــن
ي
أنبيــاء وأقــوام وملــوك وأبنــاء ملــوك وأغنيــاء وعاصـ ي ن
ـ� ،ومــن أهــل الكتــاب ،ومــن يغ�هــم مــن أهــل
النحــل الضالــة...
اليمــان
وال ريــب ّ
أن التوبــة والدة جديــدة ،وخــروج مــن دياجـ يـر الظلمــة والتخ ّبــط ،إىل نــور إ
واليقــ� ،وكمــا حــى القــرآن الكريــم ،فــإن التوبــة منهــج مــن مناهــج أ
ين
النبيــاء ،عليهــم الســام،
ّ
َان َغ َّفــا ًرا }(نــوح ،)10:وهــذا
اسـ َتغْ ِف ُروا َربَّ ُكـ ْـم ِإنَّــهُ ك َ
فهــذا نــوح ،عليــه الســام ،يقــول لقومــهَ { :ف ُق ْلـ ُ
ـت ْ
اسـ َتغْ ِف ُروا َربَّ ُكـ ْـم ثُـ َّـم تُوبُــوا ِإ َل ْيـ ِـه }(هــود ،)52:وهــذا صالــح،
هــود ،عليــه الســام ،يقــولَ :
{ويَــا َقـ ْ
ـو ِم ْ
ـن
ـو أَنْشَ ـأَك ُْم ِمـ َ
ـو ِم ا ْع ُبـ ُـدوا ال َّلــهَ َمــا َل ُكـ ْـم ِمـ ْ
ـر ُه هُ ـ َ
عليــه الســام ،يقــول لقومــه ثمــود{ :يَــا َقـ ْ
ـن ِإ َلـ ٍـه َغـ ي ْ ُ
أ
ـب }( هــود ،)61:وهــذا خاتــم
ـب ُم ِجيـ ٌ
اسـ َتغْ ِف ُرو ُه ثُـ َّـم تُوبُــوا ِإ َل ْيـ ِـه ِإ َّن َرب ي ِّ� َق ِريـ ٌ
اسـ َت ْع َم َرك ُْم ِفي َهــا َف ْ
ال َ ْر ِض َو ْ
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اس ـ َتغْ ِف ُروا َربَّ ُكـ ْـم ثُـ َّـم تُوبُــوا ِإ َل ْيـ ِـه يُ َم ِّت ْع ُكـ ْـم
الرســل ،صـ ّـى اللــه عليــه وس ـ ّلم ،يخاطــب النــاسَ :
{وأَ ِن ْ
ـل َف ْض َلهُ }(هــود.)3:
َم َتا ًعــا َح َس ـ ًنا ِإ َل أَ َجـ ٍـل ُم َسـ ًّـمى َويُـ ِ
ـؤْت ك َُّل ِذي َف ْضـ ٍ

لقــد لمســت مــن كتــاب التوابـ ي ن
أن ســماع آيــة عنــد صفــاء نفــس قــد تفتــح قلوبــا غلفاً،
ـ� كيــف ّ

لصـاً
وعيونـاً عميـاً ،وآذانـاً ّ
صمـاً ،فتهتــدي إىل الصــواب ،فهــذا الفضيــل بــن عيــاض ،رحمــه اللــه ،كان ّ
ـع ُق ُلوبُ ُهـ ْـم ِل ِذ ْكـ ِـر ال َّل ِه}(الحديــد،)16 :
ـن َآم ُنــوا أَ ْن تَخْ شَ ـ َ
يقطــع الطريــق ،فســمع مــن يقرأ{ :أَ َلـ ْـم يَـأْ ِن ِل َّل ِذيـ َ
ين
الرباني�(.)1
فيقول :بىل ،والله قد آن ،فكان هذا مبتدأ توبته ،وأصبح بعد ذلك من العلماء

ـاب النبيــذ ،وأخــذ
هــذا أبــو هاشــم المذ ّكــر يركــب ســفينة ومعــه رجــل وجاريــة ،فـ شـرب الشـ ّ
العــود يعــزف بــه ،وأخــذت الجاريــة تغنيــه ،فســأل الرجــل أبــا هاشــم :أتحســن مثــل هــذا؟ يقصــد
ـو َر ْت}( التكويــر ،)1:فجعــل الرجــل
الغنــاء ،فقــال :أحســن خـ يـراً منــه ،ثـ ّـم تــا عليــه{ِ :إ َذا الشَّ ـ ْـم ُس ُكـ ِّ

ش
ـر ْت }(التكويــر )10:قــال للجاريــة:
ـ� ،فلمــا وصــل أبــو هاشــم إىل قولــه تعــاىلَ :
{و ِإ َذا ُّ
يبـ ي
الص ُحـ ُـف نُـ ِ َ

ـ� ،فأنــت حـ ّـرة لوجــه اللــه ،وأهــرق الـ شـراب ،وكــر العــود ،ثـ ّـم دنــا مــن ب يأ� هاشــم فاعتنقــه،
اذهـ ب ي

وقــال :يــا أخــي ،أتــرى اللــه يقبــل ت
يــن}
توبــ�؟ فقــالَّ :
ــب ال َّت َّو ِاب ي ن َ
ــب ا ْل ُم َتطَ ِّه ِر َ
ــ� َويُ ِح ُّ
{إن ال َّلــهَ يُ ِح ُّ
ي
(البقــرة ،)222:فتــاب ،وظـ ّـل عــى توبتــه حـ تـى فــارق الدنيــا ،ف ـرآه أبــو هاشــم ف ي� المنــام ،فســأله :إىل
الص ُحـ ُـف
ـ�َ :
{و ِإ َذا ُّ
أيــن رصت؟ قــال :إىل الج َّنــة ،فقــال لــه :بــم رصت إىل الجنــة؟ قــال :بقراءتــك عـ ي ّ
ش
ُــر ْت }(التكويــر.)2()10:
ن ِ َ

وهــذا مالــك بــن دينــار ،رحمــه اللــه ،كان مك ّبـاً عــى الـ شـرب ،رأى ف ي� منامــه رؤيــا ،فـرأى تنينـاً

ف
ت
إن التنـ ي ن
ـ�
ـ� ماتــت ،وكان يح ّبهــا ح ّبـاً كبـ يـراً ،وقالــت لــهّ :
يــكاد يهلكــهّ ،
وفستهــا لــه ابنتــه ي� المنــام ،الـ ي
ف
الدعــاة.)3(.
قويتــه ،فــأراد أن يغرقــك ي� نــار جه ّنــم ،فتــاب بعدهــا ،وأصبح من كبــار ّ
هــو عملــك الســوء َّ
ين
التواب� ،دار ابن حزم ،الطبعة1424 ،1:هـ2003/م ص135:
 .1موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد ،ابن قدامة ،كتاب
 .2المصدر نفسه ،ص147 - 146:
 .3المصدر نفسه ،ص133 - 132:
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رحلة يف كتاب التوابني
ئ
هذا داود
مق�ة ،فيسمع امرأة تنشد عند بق�:
الطا� يذهب إىل ب
يّ

�قر ت
اءا�

قريب
ٌ
مقيم إىل أن يبعث الله خَ ْل َقهُ لقاؤك ال يُرجى وأنت ُ
حبيب
تزيد ِب ًل ف ي� ّكل يوم وليلة وتُسىل كما تبىل وأنت
ُ
ُ
فكان ســماع هذين ي ن
ح� ســاد أهل الكوفة(.)1
البيت� ســبباً ف ي� بداية توبته ،ولم يزل يتع ّلم ،ويتع ّبد ت ّ
ـاب ســكران ينــام عــى شـ ّ
ط الغديــر ،فتقصــده ح َّيــة تريــد لدغــه ،فيقـ ّـدر اللــه لــه
وهــذا شـ ّ
أ
ولمــا
ـر لــه عقرب ـاً تقطــع الغديــر مــن الجهــة الخــرى ،وصلــت عــى ظهــر ضفــدعّ ،
النجــاة بــأن يـ ّ
أ
سة الســكران ،ثـ ّـم كـ ّـرت راجعــة مــن
وصلــت العقــرب تمكّ نــت مــن الفعــى ،فقتلتهــا بعدمــا وصلــت ُ ّ
حيــث أتــت عــى ظهــر الضفــدع الــذي كان ينتظرهــا ،والعــارف باللــه ذو النــون المــري يــرى ،فحـ ّـرك
ت
ـ�
الرجــل النائــم ،وقــال لــه :انظــر ّ
ممــا ّ
نجــاك اللــه ،هــذه العقــرب جــاءت فقتلــت هــذه الح ّيــة الـ ي
أرادتــك! فقــال :إلهــي ،هــذا ِفعلــك بمــن عصــاك ،فكيــف رف ُقــك بمــن يُطيعــك؟! وتــاب إىل اللــه(.)2
مجــوس يُــؤوي امــرأة مســلمة وبناتهــا بعدمــا فقــدت زوجهــا وافتقــرت ،ورحلــت
وهــذا
يّ
ف
و� المنــام يــرى ق ـراً ،ويــرى رســول اللــه ،صـ ّـى اللــه عليــه وس ـ ّلم ،فيقــول
مــن بلدهــا إىل بلــده ،ي
لــه :المســلمة عنــدك وبناتهــا؟ قــال :نعــم ،قــال :القــر لــك أ
ولهــل بيتــك ،وأنــت وأهــل دارك

أ
فلمــا أفــاق مــن نومــه أســلم هــو وأهــل بيتــه(.)3
مــن أهــل الج ّنــة ،خلقــك اللــه ُمســلماً مــن الزلّ ،
شــاب حســن الشــباب،
الســقطي كان يعــظ النــاس ف ي� المســجد ،فوقــف إليــه
وهــذا رسي
ّ
ّ
ـ� قويّـاً ،فتغـ ي ّـر لونــه ،وجــاءه ف ي� الغــد،
فاخــر الثيــاب مــع أصحابــه ،فقــال ّ
رسي :عجبـاً لضعيــف يعـ ي
أ
ن
ـ� قويّ ـاً!
فس ـ ّلم ،وصـ ّـى ركعتـ يـ� ،ثـ ّـم ســأل رسيّ ـاً :ســمعتك بالمــس تقــول :عجب ـاً لضعيــف يعـ ي
رسي ،فكيــف
فمــا معنــاه؟ قــال :ال أقــوى مــن اللــه ،وال أضعــف مــن العبــد وهــو يعصيــه .فقــال :يــا ُّ
الطريــق إىل اللــه؟ فوعظــه ونصحــه ،فتــاب وت ّزهــد(.)4
ين
التواب� ،ص134:
 .1ابن قدامة ،كتاب
 .2المصدر نفسه ،ص147 - 146:
 .3المصدر نفسه ،ص195 - 194:
 .4المصدر نفسه ،ص167:
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ن
ا� ،كان يــداوي النــاس ،ووقــف بجانــب مح ّلــه فقـ يـر أرســله فق ـراء مثلــه
وهــذا طبيــب ن ـر ي ّ

انقطعــت بهــم الســبل ،أنهكهــم الجــوع جميع ـاً ،فنظــر إليــه ،وقــال :أتريــد أن تتــداوى؟ قــال :ال،
فأخــذ الطبيــب يــده ،وقــال :دواؤك معــروف ،وطلــب إىل غالمــه أن يذهــب إىل الســوق؛ ليشـ تـري لــه
ن
ن
لحمـاً وخـ ب ز
ـ� ،فطلــب الطبيب
ـ�اً وحلــوى ،فقــال لــهّ :
إن هنــاك أربعـ يـ� مــن أصحـ ب ي
ـا� أصابهــم مــا أصابـ ي
ـأ� بطعــام يكفــي أ
ت
الربعـ ي ن
ويؤمــن لــه مــن يحملــه إليهــم ،وقــال الطبيــب :أللحقــن
ـ�ّ ،
مــن غالمــه أن يـ ي
بــه مــن دون أن يشــعر؛ ألقــف عــى أمــره ،وكان أ
المــر كمــا قــال الفقـ يـر ،وممــا لفــت نظــر الطبيــب
حــى أكلــوا جميعــاً ،وقــد ســأل عــن مصــدر الطعــام ،فقــال لــه :طبيــب
أن شــيخهم لــم يــأكل ت ّ
ّ
ن
ا� أعطانــا إيــاه ،فقــال للجميــع :ال تأكلــوا حـ تـى تكافئــوه .قالــوا :كيــف نكافئــه؟ قــال :تدعــون لــه
نـر ي ّ
ولمــا رأى الطبيــب صنيعهــم ،وســمع مقالتهــم طــرق عليهــم البــاب،
بالهدايــة ،فدعــوا لــه جميع ـاًّ ،
ونطــق بالشـ ي ن
ـهادت� (*).
1

ن
ا� يدعــى عبــد المســيح يصحب وفــداً مــن الحجيــج ،وكان يراقب ســلوكهم،
وهــذا شـ ّ
ـاب نـر ي ّ
ـح لــك دخــول م ّكــة ،فاحــذر أن
ـواص :ال يصـ ّ
وعنــد حــدود مكــة ،قــال لــه العــارف باللــه إبراهيــم الخـ ّ
ش
ـس َفـ َـا يَق َْربُــوا ا ْل َم ْسـ ِـج َد
� ُكـ َ
نـراك هنــاك ،واللــه تعــاىل يقــول{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـون ن ََجـ ٌ
ـن َآم ُنــوا ِإن ََّمــا ا ْل ُم ْ ِ
ــم َ
بالشــاب وقــد أحــرم ،وعــرف
هــذا} (التوبــة ،)28:وبينمــا القــوم بعرفــة وإذا
ــر َام بَ ْع َ
ــد َع ِام ِه ْ
ّ
ا ْل َح َ
ـب عليــه يق ّبــل رأســه ،وقــد أســلم ،ولمــا نــودي :يــا عبــد المســيح قــال :أنــا اليــوم عبــد
إبراهيــم فأكـ ّ
الســام.
مــن المســيح عبــده ،ويقــول :عندمــا أبــرت الكعبــة اضمحــل عنــدي ّكل ديــن ســوى إ
قصــص كثـ يـرة للتائبـ ي ن
ـ� حواهــا الكتــاب ،تزيــد عــى المئــة ،فيهــا لنــا تذكــرة وعظــة ،وقــد
أن
ـرف) ،وأنصــح أن نق ـرأ جميع ـاً الكتــاب ،ليــس مـ ّـرة واحــدة بــل أك ـرث  ،عــى ّ
أوردت بعضهــا (بتـ ّ
ين
تجــدد توبتنــا ،وتزيــد إيماننــا.
التائبــ�
قــراءة قصــص بعــض
ّ

ين
التواب� ،ص198 - 197:
* ابن قدامة ،كتاب
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ت
�راءا�

مرضب األمثال
إعداد :أ .هالة عقل

رئيس قسم املطبوعات  /دار اإلفتاء الفلسطينية

ا ْلحمــد للــه ا َّلـ ِـذي جعــل مدينــة رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،دار منتقلــه ونرصتــه،
ومقــام حرمــه وأمنــه ،وبعــد؛

فهــي طيبــة وطابــة وهــي الــدار ،وهــي المدينــة المنــورة الـ تـ� ش�فــت بهجــرة رســولنا أ
الكــرم،
ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،إليهــا ،وموطــن واليتــه ،فأمــا الــدار أ
فلمنهــا واالســتقرار بهــا ،وأمــا طابــة

وطيبــة فمــن الطيــب ،وهــو الرائحــة الحســنة ،فهــي آمنــة مســتقرة ،وهــي طيبــة العيــش حســنة
ش
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
المســكن ،منهــا انتــر النــور فعـ ّـم الدنيــا وجلــل أركانهــا ،أحبهــا النـ ب ي
وأحبهــا أصحابــه مــن المهاجريــن أ
والنصــار ،واختصهــا اللــه عــز وجــل بفضائــل ِمــن عنــده ،ومزايــا مــن
فضلــه ،فهــي ف ي� الدنيــا أفضــل البقــاع بعــد مكــة المكرمــة ،وهــي حـرام بحرمــة اللــه ورســوله ،صــى
أ
ف
ت
ـ�
اللــه عليــه وســلم ،إىل يــوم الديــن ،ويحســن ب ي� ي� هــذا المقــام أن أورد بعــض المثــال النبويــة ،الـ ي
ت
ن
ال�يــة وســيد البـ شـر ،صــى اللــه عليــه وســلم.
ـ� هاجــر إليهــا خـ يـر ب
تبـ يـ� فضــل المدينــة الـ ي
قرية تأكل القرى:

ـار ،يَ ُقـ ُ
ـن يَ ْحـ ي َـى بْـ ِـن َسـ ِـع ٍيدَ ،قـ َ
ـولَ :سـ ِـم ْع ُت أَبَــا
ـالَ :سـ ِـم ْع ُت أَبَــا ُ
َعـ ْ
ـاب َسـ ِـع َيد بْـ َ
ـن يَ َسـ ٍ
الح َبـ ِ
ض
ــول ال َّل ِــهَ ،ص َّ
ــال َر ُس ُ
ُــولَ ( :ق َ
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ  ،يَق ُ
ــر ُت ِبق َْريَ ٍــة تَــأْك ُُل
ــى اللــهُ َع َل ْي ِــه َو َســ َّل َم :أُ ِم ْ
هُ َريْ َ
ــر َةَ ،ر ِ ي َ
القُــرى ،يَقُو ُل َ رث
الم ِدي َن ُ
الح ِديــد)
ــر خَ َب َ
ــي َ
ــث َ
ــاس ،ك ََمــا يَ ْن ِفــي ِ
ــة ،تَ ْن ِفــي ال َّن َ
الك ي ُ
َ
ــون يَــ ْ ِ ُبَ ،و ِه َ

* صحيح البخاري ،كتاب فضائل المدينة ،باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس.
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أ
ـ�ول ب َهــا،
ومعنــاه أن رســولنا الكــرم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أمــر ِبا ْل ِه ْجـ َـر ِة ِإ َل المدينــة َوالـ ن ُّ ز ُ
و َقولــه( :تَـأْكُل ا ْلقــرى) ،أَي :يغلــب أَهلهــا ســائر ا ْلبـ َـاد ،وهُ ــو كنايــة عــن الْغَ َلبــة ،ألَن ْ آ
ال ِكل غَالــب عــى
َ ِ
َ َ َِ َ َ
ْ
َ َ ِ ِ
الكل أَنَّهــا مر َكــز جيــوش ْالسـ َـام ف� أول ْ أ
ـال النــووي :معـ نـى ْ أ
الَمــرَ ،ف ِم ْن َهــا فتحــت ا ْل ِبـ َـاد،
ا ْل َمأْ ُكــولَ ،و َقـ َ َّ َ ِ ّ
ِإ ْ
َ َْ
ِي
غنمــت أموالهــا.
َف ِ
المـ َـراد
ويح َتمــل أَن يكــون ُ
أَو أَن أكل َهــا يكــون مــن ا ْلقــرى المفتتحــة ،وإليهــا تســاق غنائمهــاْ ،
بأكلهــا ا ْلقــرىَ ،غ َل َبــة َفضل َهــا عــى فضــل غ يَ�هَ ــاَ ،ف َم ْع َنــاه :أَن ا ْلف ََضا ِئــل تضمحــل ِ ف ي� جنــب َع ِظيــم
ــى تــكَاد تكــون عدمــا.
َفضل َهــا َح ت َّ
ــون:
َوقــد ســميت َمكَّــة أم ا ْلقــرى ،قيــل :ا ْل َم ْذكُــور للمدينــة أبلــغ ِم ْنــهُ  .و َق ْولــه( :يَقُو ُل َ

ن
رث
اســم َها ا َّلـ ِـذي يَ ِليــق ب َهــا :ا ْل َم ِدي َنــةَ ،قـ َ
ـى بــن ِدي َنــار،
ـ� يســمونها ِب َهـ َـذا االســمَ ،و ْ
ـال ِعيـ َ
ي ـ ب) ،يَ ْعـ ِ ي
مــن ا ْل َما ِل ِك َّيــة :مــن ســمى ا ْل َم ِدي َنــة يـرث ب كتبــت َع َل ْيـ ِـه خَ ِطي َئــةَ ،قا ُلــواَ :وســبب هَ ـ ِـذه ا ْلكَ َراهَ ــة ِ ألَن يـرث ب
مــن ث
ـو ا ْلفســادَ ،و ِك َلهُ َمــا مســتقبح ،وهــي:
ـو التوبيــخ والمالمــة ،أَو مــن الـرث ب َوهُ ـ َ
الت�يــب ،ا َّلـ ِـذي هُ ـ َ

ـو َدار ا ْل َح ِديــد والصائــغ ،أَال يــرى
(تَ ْن ِفــي ال َّنــاس) ،أَي :تَ ْن ِفــي ش�ار ال َّنــاس( ،ك ََمــا يَ ْن ِفــي ا ْل ِكـ يـر) ،ا ْل ِكـ يـر هُ ـ َ
أَنــه مثــل َذ ِلــك َوشــبهه ِب َمــا يصنــع ا ْل ِكـ يـر ِ ف ي� ا ْل َح ِديــد ،والكـ يـر ِإن ََّمــا يَ ْن ِفــي رديء ا ْل َح ِديــد وخبثــهَ ،و َل
يَ ْن ِفــي جيــده؟

()1

أ
َقـ َ
ـي
الح ِديــث َّ
ـال ا ْل ُمهلــب بــن ب يأ� صفـ َـرة :هَ ـ َـذا َ
حجــة لمــن فضــل ا ْل َم ِدي َنــة عــى َم َّكــةِ ،لَنَّ َهــا ِهـ َ
ف
ت
()2
ال ْسـ َـامَ ،ف َصــا َرت ا ْلقــرى َو َم َّكــة ِ ف ي� َص َحا ِئــف أهــل ا ْل َم ِدي َنــة.
ـ� أدخلــت َم َّكــة َو َســا ِئر ا ْلقــرى ِ ي� ْ ِإ
ا َّلـ ِ ي
ــك.
ســائر القُــرى ،وعــا
ــب عــى
ابتــداؤُه ف ي�
فال
َ
إ
ســائر ُ
المدينــةَّ ،
الم ْل ِ
ِ
ســام ِ
ثــم َغ َل َ
َ
ِ

املدينة تنفي خبثها:
ض
ـع َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
� ال َّلــهُ َع ْن ُه َمــا( :أَ َّن أَ ْع َر ِاب ًّيــا بَايَـ َ
َعـ ْ
ـن َج ِابـ ِـر بْـ ِـن َع ْبـ ِـد ال َّلـ ِـهَ ،ر ِ ي َ
ت
ن
ن
ـ� بَ ْي َع ِ ت ي�َ ،فأبَ َ� ،ثُـ َّـم َجا َء ُه َف َقـ َ
ال ْسـا َ ِمَ ،فأَ َصابَــهُ َو ْعكٌ َ ،ف َقـ َ
ـ�َ ،فأبَ َ�،
َو َسـ َّل َمَ ،عـ َـى ِإ
ـال :أَ ِق ْل ِ ي� بَ ْي َعـ ِ ي
ـال :أَ ِق ْلـ ِ ي
 .1عمدة القاري ،234 / 10:بترصف.
 .2المصدر نفسه.
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أ�د ب� ي� تا�

ـال َر ُسـ ُ
َفخَ ـ َـر َجَ ،ف َقـ َ
ـع ِطي ُب َهــا)
ـر ،تَ ْن ِفــي خَ َب َث َهــاَ ،ويَ ْن َصـ ُ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ :
الم ِدي َنـ ُـة ك ِ
َالكـ ي ِ

()1

أعــر ب يا� وعــك أي أصيــب با ْلحمــىَ ،وقيــل :ألمهــا ،فطلــب إىل الرســول ،صــى اللــه عليــه

أ
بيعــة
ـع َعــن ذلــكِ ،لَن ا ْل َ
وســلم ،إقالتــه مــن البيعــة ،إال أن َر ُســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلمْ ،امتنـ َ

ال َقا َلــة ِ ،ألَنَّــهُ َل يعـ ي ن
كَانَــت فرضـاً عــى ا ْل ُمسـ ي ن
ـ� عــى
ـلم� أعرابـاً كَانُــوا أَو غ يَ�هــم ،وإبــاؤه بعــد طلــب ْ ِإ

أ
ـو َمــا
ـر ا ْلـكَاف َوهُ ـ َ
َم ْع ِص ّيــةَ .ق ْولــهَ ( :فخــرج) أَيْ :الَعـ َـر ِب يا� مــن ا ْل َم ِدي َنــةَ .ق ْولــه( :المدينــة كالكـ يـر) ِب َكـ ْ
ـو الـ َّـر ِديء والغــش ،أَي تَ ْن ِفــي مــن َل خـ يـر ِفيـ ِـه.
ي ْنفــخ ا ْلحــداد ِفيـ ِـهَ ،ق ْولــه( :تَ ْن ِفــي خبثهــا) َوهُ ـ َ

َق ْولــه :وتنصــع ِب َضــم ال َّتــاء ا ْل ُم َث َّنــاة مــن َفــوقَ ،و ُسـكُون ال ُّنــون ،مــن أنصــعِ ،إذا أظهــر َمــا ِ ف ي�

ـر الطَّــاءَ ،مف ُْعولــه أَي :تظهــر طيبهــا وتخلصــه ،ويــروى :وينصــعِ ،ب َف ْتــح ا ْل َيــاء آخر
نَفســه ،وطيبهــا ِب َكـ ْ
ـو َم ْر ُفــوع عــى أَنــه َفاعل ينصع ،ويــروى :وتبضــعِ ،ب َضم
ا ْل ُحـ ُـروف َو ُسـكُون ال ُّنــون أَي :يظْهــر طيبهــا َوهُ ـ َ
ش
ـر ّي،
ال َّتــاء ا ْل ُم َث َّنــاة مــن َفــوقَ ،و ُس ـكُون ا ْل َبــاء ا ْل ُم َوحـ َـدةَ ،وكــر َّ
الضــاد ا ْل ُم ْع َج َمــةَ ،كـ َـذا ذكــره ال َّز َمخْ ـ َ ِ
ن
َو َقـ َ
ـ� :أَن ا ْل َم ِدي َنــة ت ُْع ِطــي طيبهــا ســاكنها،
ـو مــن أبضعتــه َ
ـال :هُ ـ َ
بضا َعــةَ ،و ِإذا دفعتهــا ِإ َل ْيـ ِـه ،يَ ْعـ ِ ي

َوقــد ُرو َي بالضــاد َوا ْلخَ ــاء المعجمتـ ي ن
المــاء.
ـو :رش َ
ـاء ا ْل ُم ْهم َلــة ،مــن النضــخ ،والنضــح َوهُ ـ َ
ـ�َ ،و ِبا ْل َحـ ِ
ِ

()2

ف
ـت( :سـ ِـم ْع ُت سـ ْ ض
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ ،
ـت َسـ ْ
ـي ِب ْنـ ُ
وورد ي� الســياق ذاتــه َعـ ْ
َ
ـع ٍدَ ،قا َلـ ْ َ
ـن َعا ِئشَ ـ َـةِ ،هـ َ
ـع ًدا َر ِ ي َ

َقـ َ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،يَ ُقـ ُ
الم ِدي َنـ ِـة أَ َحـ ٌـدِ ،إ َّل ان َْمــا َع ،ك ََمــا
ـول :ال َ يَ ِكيـ ُـد أَهْ ـ َـل َ
ـالَ :سـ ِـم ْع ُت ال َّنـ ِب ي َّ
ينمــاع الم ْل ف
ــاء)
َْ َ ُ ِ ُ
ــح ِ ي� َ
الم ِ

()3

هــذا الحديــث بَ َيــان أَن ا َّلـ ِـذي يكيــد أهــل ا ْل َم ِدي َنــة يذيبــه اللــه ت ََعـ َ
ـال ِ ف ي� ال َّنــار ذوب الملــح ف ي�
ن
يسـ َتحق هَ ـ َـذا َذاك ا ْل َعـ َـذاب إال َّ َعــن ارتكابــه ِإث ْ ًمــا َع ِظيمـاً ،و َق ْولــه( :إال َّ انمــاع)َ :قـ َ
ـا�:
المــاءَ ،و َل ْ
ـال ا ْل ْ
كر َمـ ِ ي
ذاب وجــرى عــى وجــه أ
ن
ال َ ْرض مثــا شَ ـ ْيئاَ .و َقـ َ
ـ� أَ َرا َد اللــه ا ْل َم ْكــر بهــمَ ،ل يمهلــه اللــه،
َ
َ
ـال ال َّنـ َ
ـو ِو ّي :يَ ْعـ ِ ي
الحكام ،باب بيعة أ
 .1صحيح البخاري ،كتاب أ
العراب.
 .2عمدة القاري ،274/ 24 :بترصف.
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل المدينة ،باب إثم من كاد أهل المدينة
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ن
ـ� أُم َّيــة ،مثــل ُمســلم بــن عق َبــةَ ،ف ِإنَّــهُ هلــك
شَ ـأْن مــن حاربهــا أَيَّــام بـ ي

ف
همــا ِم َّمــن صنــع
ِ ي� ُم ْن َصفــه َع ْن َهــا ،ثـ َّـم هلــك مرســله ِإ َل ْي َهــا ِيزيــد بــن ُم َع ِاويَــة عــى ِإثْــر َذ ِلــكَ ،وغ يَ� َ
يح َتمــل أَن
صنيعهمــاَ ،وقيــلُ :
المـ َـراد مــن كادهــا اغتيــاالً ،و َعــى غَف َلــة مــن أَهل َهــاَ ،ل يتــم َلــهُ أَمــرَ ،و ْ
ف
ـ� ،صــى اللــه َع َل ْيـ ِـه َوســلمِ ،بســوء اضمحــل أمــره ك ََمــا يضمحــل
يكــون ُ
المـ َـراد مــن أرادهــا ِ ي� َح َيــاة ال َّنـ ِب ي
الرصــاص ِ ف ي� ال َّنــار.

ف
ـع وفــور
المــاء) َ ،وجــه هَ ـ َـذا ال َّتشْ ـ ِـبيه أَنــه شــبه أهــل ا ْل َم ِدي َنــة َمـ َ
َق ْولــه( :ك ََمــا ينمــاع ا ْلملــح ِ ي� َ

ـاءَ ،وشــبه مــن يُ ِريــد الكيــد بهــم بالملــح ِ ،ألَن نكايــة كيدهم لمــا كَانَت
علمهـ ْـم ،وصفــاء قرائحهــمِ ،با ْل َمـ ِ
فسـ ِـهَ .فـ ِـإن قلــت :ي ْلــزم عــى
َر ِاج َعــة ِإ َل ْيـ ِـه شــبهوا بالملــح ا َّلـ ِـذي يُ ِريــد ِإ ْف َســاد َ
المــاء فيــذوب هُ ـ َ
ـو ِب َن ِ
الفنــاءَ ،و َل ي ْلــزم ِ ف ي� َوجــه ال َّتشْ ـ ِـبيه
المـ َـراد ُم َجـ ّـرد إ
هَ ـ َـذا كــدورة أهــل ا ْل َم ِدي َنــة ِب َسـ َبب فنائهــم؟ قلــتُ :

ــام ًل َج ِميــع أَ ْو َصــاف ا ْل ُمشــبه ِب ِــه ن َْحــو َق ْولهــم :ال َّن ْحــو ِ ف ي� ا ْلــك ََلم كالملــح للطعــام.
أَن يكــون شَ ِ

()1

املدينة املنورة مأوى اإلميان ومأرزه:
ض
َعـ ْ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،قـ َ
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ  ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـان
ال َيمـ َ
ـال(ِ :إ َّن ِإ
ـن ِأب ي� هُ َريْـ َـر َةَ ،ر ِ ي َ
الح َّي ُ
ــة ِإ َل ُج ْح ِرهَ ــا)
َل َيــأْ ِر ُز (ِ )2إ َل َ
ــة ك ََمــا تَــأْ ِر ُز َ
الم ِدي َن ِ

()3

ـ� ،صــى
قــال المهلــب :فيــه أن المدينــة ال يأتيهــا إال المؤمــن ،وإنمــا يســوقه إليهــا إيمانــه ومحبتــه للنـ ب ي
اليمــان يرجــع إليهــا كمــا خــرج منهــا أوال ،ومنهــا ينتـ شـر كانتشــار الحيــة مــن
اللــه عليــه وســلم ،فــكأن إ
ش
اليمــان لمــا دخلتــه الدواخــل لــم يقصــد
�ء رجعــت إىل جحرهــا ،فكذلــك إ
جحرهــا ،ثــم إذا راعهــا ي
المدينــة إال مؤمــن صحيــح اليمــان .وقــال أبــو عبيــد :قــال أ
الصمعــي :قولــه( :يــأزر) يعـ نـى ينضــم
إ

 .1عمدة القاري ،240 /10 :بترصف.
 .2يأرز أي  :ينضم إليها ويجتمع فيها.
اليمان يأرز إىل المدينة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب فضائل المدينة ،باب إ
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أ
أ
ن
ـدؤل أنــه
إليهــا ،ويجتمــع بعضــه إىل بعــض .قــال الصمعــي :وأخـ بـر ي� عيــى بــن عمــر ،عــن الســود الـ ي
قــال :إن فالنًــا إذا ســئل أ َرزَ ،وإذا ُدعــي اهـ ت ز
ـ� .قــال أبــو عبيــد :يعـ نـى :إذا ســئل المعــروف تضــام ،وإذا
ُدعــي إىل طعــام وغـ يـره ممــا ينالــه اهـ ت ز
اليمــان،
ـ� لذلــك)*(.دل هــذا الحديــث عــى أن المدينــة قلعــة ِإ
1

وحصنــه الحصـ ي ن
ـ� ،الــذي يــأوي إليــه المســلمون عنــد اشــتداد الفـ ت ن
ـ� حفاظـاً عــى دينهــم ،وفيــه دليــل
عــى وجــوب الهجــرة عــى مــن خــاف الفتنــة عــى دينــه.

أ
ت
ـ� ذكرهــا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن مدينــة
وبعــد؛ فهــذه بعــض المثــال الـ ي
اليمــان وموئلــه،
هجرتــه ،ومــأوى جســده الطاهــر ،ومثــوى الحــال والحـرام ،ومهــد الدعــوة ،ومــأرز إ
منيعــا للمسـ ي ن
ومهبــط الوحــي ،وصــارت كه ًفــا ألوليــاء اللــه وعبــاده الصالحـ ي ن
ـلم�
ـ� ،ومعق ـا ً وحص ًنــا ً
ودار هــدى للعالمـ ي ن
ـ� ،فهنيئـاً لمــن ســكنها واســتقر بــه المقــام فيهــا ،ونســأله جــل وعــا أن يمــن علينــا
بزيــارة مســجد رســوله ،صــى اللــه وســلم عليــه وعــى آلــه وصحابتــه الغــر الميامـ ي ن
ـ�.

* عمدة القاري ،240 / 10:بترصف.
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اقرأ وتذكر
أ.إميان تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع /دار اإلفتاء الفلسطينية

من شعر الحكمة
عل بن ب يأ� طالب:
قال إ
المام ي
َل ِك َّن تَركَ ُ
وجب
نوب أَ َ
الذ ِ
عجب
فيه أَ َ
الناس ِ
َوغَف َل ُة ِ

الناس أَن يَتوبوا
َف ٌ
رض َعىل ِ
والد ف
جيب
هر ي� َص ِف ِه َع ٌ
َ َ ُ
					
ف
عب
الص ب ُ� ي� النا ِئ ِ
َو َ
بات َص ٌ
			
ريب
َوك ُُّل ما يُرت ََجى َق ٌ

صعب
َواب أَ َ
َل ِك َّن َف َ
وت الث ِ

قرب
الم ُ
َو َ
وت ِمن ك ُِّل ذاكَ أَ َ

(*)
1

معيار التقوى
النســان
أخفــى اللــه القبــول؛ لتبقــى القلــوب عــى وجــل ،وأبقــى بــاب التوبــة مفتوحـاً؛ ليبقى إ

عــى أمــل ،وجعــل العـ بـرة بالخواتيــم؛ لئــا يغـ تـر أحــد بالعمــل ،لــو كان الشــكل والجســم أهــم مــن

الــروح ،مــا كانــت الــروح تصعــد للســماء ،والجســم يدفــن تحــت الـ تـراب!!
الرض ،مجهول ف� الســماء،وكم من مجهول ف� أ
كم من مشــهور ف� أ
الرض ،معروف ف ي� الســماء،
ي
ي
ي
الذىك أو أ
الغـ نـى أو أ
القــوى أو أ
المعيــار التقــوى ،وليــس أ
الجمــل !! قــال تعــاىلِ { :إ َّن أَك َْر َم ُكـ ْـم ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه
ـم} (الحجـرات)13 :
أَتْقَا ُكـ ْ

عل بن ب يأ� طالب ،ص.14
* ديوان إ
المام ي
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حسن وأحسن
العدل حسن ،وهو من أ
المراء أحسن
الص� حسن ،وهو من الفقراء أحسن
ب
الورع حسن ،وهو من العلماء أحسن
التوبة حسنة ،وهي من الشباب أحسن
الحياء حسن ،وهو من النساء أحسن
السخاء حسن ،وهو من أ
الغنياء أحسن
وأمـ يـر ال عــدل لــه كغمــام ال غيــث لــه ،وفقـ يـر ال صـ بـر لــه كمصبــاح ال ضــوء لــه ،وعالــم ال

ن
ـ� ال ســخاء لــه كمــكان ال نبــت لــه ،وشــاب ال توبــة لــه كنهــر ال مــاء
ورع لــه كشــجرة ال ثمــر لهــا ،وغـ ي
لــه ،وامــرأة ال حيــاء لهــا كطعــام ال ملــح لــه
احذر!
يقــول ابــن الجــوزي :مــن رسح لســانه ف� أعـراض المسـ ي ن
ـلم� ،واتبــع عوراتهــم ،أمســك اللــه
ي
لســانه عــن الشــهادة عنــد المــوت.
ـ� ،وويــل لــكل همــزة لمــزة ،أ
ســورتان ف� القـرآن بدأتــا بالويــل ،ويــل للمطففـ ي ن
الوىل ف ي� أمــوال
ي
النــاس ،والثانيــة ف� أعراضهــم ،فــا ت
تقــرب منهمــا.
ي
قلب موقن
أ
المــل واليقـ ن أ
ـ�؛ أ
ف
الحيــاة باثنـ ي ن
ُهدمـــه
ِ ي ْ
يـرمـــم َمـــا ت ُ
ِعــش ِي� َ
ـ� ،لنهمــا ال يعرفــان االنتهاء ،المل ِ

فيـــنا الحيـــاة ،واليقـ ي ن
ـب برحمــة اللــه...
ـ� يـ ـقَوي القَلـ ّ
أ
عاقــر  ،ورغــم
مــا كان مــع زكريَّــا  ،عليــه الســام ،مــن الســباب إال شَ ــيبة رأسـ ِـه ،و ام ـرأة ِ
ش
موقــن.
ــركَ } (مريــم ،)7 :المســألة ك ّلهــا قلــب ِ
ذلــك كانــت النتيجــة{ :يَا َزك َِريَّــا ِإنَّــا نُ َب ِّ ُ
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طهارة القلب
رق ،فــإذا َّ
كلمــا طهــر القلــب ّ
رق راق ،وإذا راق ذاق ،وإذا ذاق فــاق ،وإذا فــاق اشــتاق  ،وإذا
اشــتاق اجتهــد ،وإذا اجتهــد ،هبــت عليــه نســائم الجنــة ،فيفــرح بالطاعــة ،ومــن ذاق عــرف ،ومــن
عــرف اغـ تـرف ،ومــن اغـ تـرف نــال الـ شـرف ،يقــول ابــن القيــم ،رحمــه اللــه تعــاىل :مــن دالئــل رقــة قلــب

المؤمــن ،أن يتوجــع لعـرث ة أخيــه المؤمــن إذا عـرث  ،حـ تـى كأنــه هــو الــذي عـرث بهــا ،وال يشــمت بــه.

()1

اللهم اجعلنا ِم َّمن رقت قلوبهم ،وراقوا وذاقوا وفاقوا ،واشتاقوا واجتهدوا بطاعتك..
قــال ابــن الق ّيــم ،رحمــه اللــه تعــاىل“ :أطلــب َق ْلبــك ِ ف ي� ث َ َلثَــة َم َو ِاطــنِ :ع ْنــد َســماع ا ْل ُقـ ْـرآن،
ف
ف
ف
مجا ِلــس ّ
ــذه المواطــنَ ،ف َســل اللــه أَن يمــن
َوِ ي� َ
الذكــرَ ،وِ ي� أَ ْو َقــات ا ْلخ ْل َ
ــوة؛ َف ِــإن لــم تَجــد ُه ِ ي� هَ ِ
َع َل ْيــك بقلــبَ ..ف ِإنَّــهُ َل قلــب َلــك”.

()2

أعظم عهد

نمــد أ
ع�) ..فحياتنــا كلهــا تمتــد بـ ي ن
اليــدي ف� كل يــوم لنعاهــد اللــه (إيّــاكَ نَع ُبـ ُـد َوإيّــاكَ ن َْسـ َت ي ن
ـ�
ِ
ِ
ي
ت
ن
(الر ْح ٰمن
(ا ْل َح ْمـ ُـد للــه ) وحــى (وال الضالـ يـ�) ..فــا بــد للوفــاء بالعهــد من قلــب يطرب… أنسـاً بســماع ّ
الم ْس ـ َت ِقيم)..
ـو ِم ّ
ـراط ُ
ـك يَـ ْ
حيــم) ..ويقــف إج ـاال ً مــع (ما ِلـ ِ
ـر راجي ـاً (اهْ ِدنــا الـ ّ
ّ
الر ِ
الديــن ) ..وينكـ ُ
الضا ِل ي ن�) ..إنه أعظم عهد ف ي� أعظم سورة..
وب َع َل ْي ِهم َوال ّ
ويرتعد خوفاً من سبيل َ
(المغْ ُض ِ
هل تعلم؟!
هــل تعلــم أن البســملة :للذاكريــن ذخــر  ،أ
وللقويــاء عــز ،وللضعفــاء حــرز ،وللمحبـ ي ن
ـ� نــور،
ين
وللمشــتاق� رسور .
الرواح ،بســم اللــه نــور الصــدور ،بســم اللــه نظــام أ
بســم اللــه :راحــة أ
المــور ،بســم اللــه
ين
ين
الواصلــ� ...
الواثقــ� ،بســم اللــه رساج
تــاج
العقـ بـى ،ومــن قالهــا بــره شــهد
مــن قالهــا بلســانه شــهد الدنيــا ،ومــن قالهــا بقلبــه شــهد ُ

المــوىل  ...كلمــة جمعــت ي ن
بــ� جــال وجمــال .
ين
السالك� .436/1
 .1مدارج
 .2بدائع الفوائد.149/1 ،
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د
و ِّ
رحيق ال ُ
األديب  /يوسف شحادة

عضو االتحاد الدويل للغة العربية
ن
ــدا�
ــم ْع ُت هديــا ً شَ َّ
أَ ن ي ِّ� َس ِ
ــد ِو ْج ي
ن
ــب أَ َّن ُحــ ْز َن أَ
لحــا�
ف ي�
ي
جــرح َق ْل ٍ
ِ
ن
أشــجا�
يــق جــرى مــن ِو ْر ِد
ــحر ب
ِس ُ
ي
ال� ِ
ن
الج ْ
نــا�
نَظْ ًمــا رقيقًــا
َ
عريــق َ
ــذ ِب أَ ْض ي

ين
ــرا
ــت
َ
ــف ِعشْ ُ
بــ� اللطا ِئ ِ
اليــوم ُم ْف َت ِخ ً
يــق يَشُ ُّ
ال� ُ
ــد ُم ْب َت ِهــا ً
الو ْج َ
ِم ْنــهُ ب
ــق َ
ْســاما ِلطَ َّل ِتهــا
ــر أَن ً
َغــر َد الطَّ ي ْ ُ
إ ْذ ز َ

ــم لهــا شــغفًا
ــب ُم َت َّي ٍ
أثــا َر َق ْل َ
ــت أَ ْعشَ ــقُها
يــا مالــكَ
وح ِإ ن ي ِّ� ِب ُّ
ُّ
الــر ِ
ــق أَ ْر َد َفهــا
ــة ُق ْ
ــد ُس ِ
يــا َل ْل َودا َع ِ
العشْ ِ
َز ْرقــاَء
ــد ْت
أَ ْس َ
َل َّح ْن ُتهــا

ن
حــا�
مــا َء
ــر ْو ٍض نَ ْب ُضــهُ
ِ
الحيــاة ِل َ
ي
ن
ين
قــا�
بــ�
ــداو ِل ِو ْر ٌد َد ْم ُعــهُ
َ
ي
الج ِ
ف
كنعــان
يــاق
ماســ َّي ُة الق ِّ
ِ
ِ
َــد ي� ِت ْر ِ
ن
نــا�
حيــق
يَ ْســتاكُ ِم ْنهــا َر ُ
ُ
الــو ِّد ت َْح ي

عص ِمهــا
ــر ِب ِم َ
يَخْ ِط ُبهــا ُح ٌّ
بــرا َ ن
ــح ًبا
ــ� ال ُهــدى ُس ُ
َع ي ً
بع ْي َ ي ِّ
ــق
ُد َر ًرا تَ ْن
ســاب ِم ْ
ُ
ــن أُ ُف ٍ

قاماتُهــا

ن
ــ�
بَ ْيضــا ُء خَ ْم َرتُهــا
بالس ْ
ِّ
ــح ِر تَف ِْت ُن ي
ــب ِت ْر ٌ
يــاق يُــر ِاو ُد ن ي�
الص ْح ُ
َّ
ــن ُم ْذهَ ُ

ــد ٌر
َق ْ

َنســيب
ت
ُ

عدنــان
ِ

َ
هــان
ال
غــول فيهــا وال إث ْ ًمــا ِل َو ْل ِ
ق
إ ْذ ُق َّ ف
ن
وأركا�
ــر�
ي
ــل ي� دمعــي ِع ي
ن
ــا�
ــر بأَنَّــكَ ُق ْ
س ال َهــوى َّ
وا ْفخَ ْ
الس ي
ــد ِ ي ُّ
ن
وطــا�
ــدا أل
أَ َّن
الحبيــب رسى َق ْص ً
َ
ي
يُ ب ْ�يــكَ خا ِلقُهــا ِم ْ ش
ْســان
� ِإن ِ
ــن َ ِّ
ن
ــوا�
ــر ت ي� والق ْ
فالق ْ
ُــد ُس ِ
خاط َ
ُــد ُس ُع ْن ي

ــن يَ ِدهــا
انْــ َز ْع ُقيــو َد
ــل َع ْ
ِ
ظــام ال َّل ْي ِ
س بُ ْر َدتَهــا
الح ِّ
ــب ِب َعــ ْز ِم َ
وا ْك ُت ْ
ــق ِ َّ
خُ ْ
ــم َتها
ــقاء
ــور بَ ْس َ
ــذ ِم ْ
ِ
ــن ِس ِ
ســام ال ُّن ِ
الضيــا َو َل ًهــا
ــت ِّ
واس ْج ُعيونَــكَ ِم ْ
ــن زيْ ِ
ِْ
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
ودوائر اإلفتاء الفلسطينية
يف محافظات الوطن
أ .مصطفى أعرج

مدير عام مكتب سامحة املفتي العام

املفتي العام يستقبل السفري الربازييل
القــدس:

اســتقبل

ســماحة

ين
حســ� –
الشــيخ محمــد أحمــد
ت
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
الفلســطينية /خطيــب المســجد
أ
القــى المبــارك ف ي� مكتبــه ســعادة
ســف�
الســيد اليســاندرو كانديــس
ي
ين
فلســط�،
ال�ازيــل لــدى دولــة
ب

ال�ازيــل لدولــة فلسـ ي ن
ـط� ف ي� مجــاالت عديــدة ،وأطلــع
حيــث أشــاد ســماحته بالدعــم الــذي تقدمــه ب

ت
ســعادة
الــ� تقــوم بهــا ســلطات االحتــال وقطعــان مســتوطنيه ضــد
ي
الســف� عــى االنتهــاكات ي
ن
ـلم� ف� القــدس ،باحثـ ي ن
ن
ـ�
ـطي� ،مــن خــال العمــل عــى طمــس آثــار العــرب والمسـ ي ي
الشــعب الفلسـ ي
عــن تاريــخ مزعــوم ،مبين ـاً أن االحتــال يمــارس أبشــع أنــواع االضطهــاد العنــري و أخطرهــا ضــد
ـ� ،ومنــع إعمــار أ
ن
ـطي� ومقدســاته ،مــن خــال االعتــداء عــى المصلـ ي ن
الماكــن الدينيــة
الشــعب الفلسـ ي
ت
ف� فلسـ ي ن
ـ� تهــدد تداعياتهــا
ي
ـط� ،مطالبـاً المجتمــع الـ ي
ـدول بوضــع حــد لهــذه التجــاوزات الخطـ يـرة ،الـ ي
الــرق أ
االســتقرار العالمــي ،وبخاصــة ف� منطقــة ش
الوســط.
ي
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ف
و� الســياق نفســه ،حــذر ســماحته مــن المسـ يـرات واالســتفزازات الـ تـ� يقوم بهــا قطعان المسـ ي ن
ـتوطن�
ي
ي
ف
أ ض
را� الفلســطينية المحتلــة ،وإطــاق النــار عــى
بحمايــة مــن ســلطات االحتــال ي� القــدس ،وســائر ال ي
ن
ـطي� بقصــد القتــل ،محــذرا مــن عواقــب ذلــك عــى المنطقــة برمتهــا.
أبنــاء شــعبنا الفلسـ ي
كمــا وضــح ســماحته أن المســجد أ
القــى المبــارك بأروقتــه وســاحاته هــو ملــك للمسـ ي ن
ـلم�

لغ�هــم التدخــل ف ي� شــؤونه وإدارتــه ،مطالب ـاً ب ـرض ورة وضــع حــد لالعتــداءات
وحدهــم ،وال يحــق ي
الـ تـ� تتــم ضــد أرض محتلــة حســب القانــون الــدول ،كمــا اطلــع ســماحته الســف� عــى أ
الخطــار
ي
ي
ي
المحدقــة بالمدينــة المقدســة ،مــن خــال منــع البنــاء ،وفــرض الغرامــات ،وتهجـ يـر الســكان ،كمــا ف ي�
أ ض
را� واالعتقــاالت المتواصلة...الــخ.
حــي الشــيخ جــراح وســلوان ،واالســتيالء عــى ال ي
ومــن جانــب آخــر شــكر الســيد اليســاندرو كانديــس ســماحته عــى حســن الضيافــة واالســتقبال ،مؤكــداً
عــى دعــم القضيــة الفلســطينية ،ودعــم حــل الدولتـ ي ن
ـ� .
املفتــي العــام يشــارك يف وقفــة احتجاجيــة نظمتهــا هيئــة اإلذاعــة
والتلفزيون الفلســطينية
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ن
ـطي� – وبمشــاركة
رام اللــه :بحضــور دولــة الدكتــور محمــد اشــتية – رئيــس مجلــس الــوزراء الفلسـ ي
العديــد مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية والوطنيــة والدينيــة ،شــارك ســماحة الشــيخ محمــد
ف
ت
ت
ن
ـ� نظمتهــا هيئــة
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية ي� الوقفــة االحتجاجيــة الـ ي
حسـ يـ� – المفـ ي
ن
الذاعــة والتلفزيــون
ائيــ�
إ
الفلســطي� أمــام مقرهــا ،وذلــك رفضــاً لقــرار ســلطات االحتــال إ
الرس ي
ي
بتمديــد إغــاق مكتــب تلفزيــون فلسـ ي ن
ـط� ف ي� مدينــة القــدس المحتلــة للمــرة الرابعــة ،وقــال ســماحته
ف ي� كلمتــه :إن االحتــال يحــاول أن يغطــي وجــه الحقيقــة ،ويحجــب المعلومــة الصادقــة ف ي� رحــاب
العالميــة للمــرة الرابعــة مــن ممارســة عملهــا
القــدس وميادينهــا وشــوارعها ،مــن خــال منــع المؤسســة إ
ف ي� المدينــة المقدســة ،مشــدداً عــى أن الحقيقــة لــن تحجــب ف ي� القــدس ،وســيكون أبنــاء القــدس
ين
ين
كلهــم مر ي ن
ناقلــ� للحــق والحقيقــة ،وأن القــدس عربيــة إســامية ،وهــي مدينــة
متحدثــ�
اســل�

أ
العــام الحــر ن ز
وال�يــه الــذي يحــاول االحتــال خنقــه ،ســيبقى بفضــل
الحريــة والحـرار ،وأضــاف أن إ
ـ� كلهــم بازغـاً ف� ســماء القــدس ،ويظهــر الحقيقــة ليــس للفلسـ ي ن
جهــود المخلصـ ي ن
ـطيني� وحدهــم ،بــل
ي
للعالــم ككل.
املفتــي العــام يــرأس الجلســتني الخامســة والتســعني والسادســة
والتســعني بعــد املائةملجلــس اإلفتــاء األعــى
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية -رئيــس
القــدس :تـرأس ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� – المفـ ي
مجلــس الفتــاء أ
ـع� والسادســة والتسـ ي ن
ـت� الخامســة والتسـ ي ن
العــى -الجلسـ ي ن
ـع� بعــد المائــة لجلســات
إ
مجلــس الفتــاء أ
العــى ،بحضــور أصحــاب الفضيلــة أعضــاء المجلــس مــن مختلــف محافظــات الوطن،
إ
ين
والمســلم� إىل الــذود عــن الرســول الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه
وقــد دعــا ســماحته العــرب
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
وســلم ،عــى إثــر قيــام مجموعــة مــن المسـ ي ن
ـ� بشــتمه ،صــى اللــه عليه وســلم ،خالل
تنظيمهــم مــا يســمى بمســرة أ
العــام ف ي� القــدس المحتلــة ،مبينـاً أن هــذا التطــاول يعــد انتهــاكاً ســافراً
ي
وعنرصيـاً ،محمـا ســلطات االحتــال عواقــب هــذا العــدوان آ
الثــم ،الــذي يتــم تحــت حمايتهــا ومـرأى
ً
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عيونهــا ،مبينـاً أن هــذا االعتــداء الســافر ليــس جديــداً عــى قطعــان المسـ ي ن
ـتوطن� ،وإنمــا قامــوا بمثلــه
ف ي� أكــرث مــن مــكان وزمــان
دون رادع ،داعيــاً إىل ض�ورة
وقــف هــذه االعتــداءات،
وإلــزام ســلطات االحتــال
بذلــك ،كمــا دعــا ســماحته إىل
وحــدة الصــف ووأد الفتنــة
ف ي� مهدهــا ،ونبــذ الفرقــة
ـ� بالــروح
واالختــاف ،والتحـ ي
الوحدويــة

المســؤولة،

وحــث عــى تجــاوز أي انح ـراف يهــدف إىل النيــل مــن ســكينة المســجد أ
القــى المبــارك وقدســيته،
ض
ن
ن
ـطي� ف ي� مختلــف
مؤكــداً عــى �ورة تمتـ يـ� الوحــدة الوطنيــة ،وتعزيــز وحــدة النضــال للشــعب الفلسـ ي
أماكــن تواجــده.
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املفتي العام يشارك يف وقفة إسناد للقيادة الفلسطينية

ت
ين
حســ� –
القــدس :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية –
ي

أ
ف
الســناد واالنتصــار للقيــادة الفلســطينية ولمدينــة القدس
خطيــب المســجد القــى المبــارك ي� وقفــة إ
المحتلــة ،وإســناداً أ
للسـ يـر المـرض ب عــن الطعــام ف ي� ســجون االحتــال الغضنفــر أبــو عطــوان ،وقــد
ـط� أ
البديــة ،ولــن نـ ض
أكــد ســماحته أن القــدس المحتلــة هــي عاصمــة دولــة فلسـ ي ن
ـر� عنهــا أي بديــل،

وأضــاف أننــا نقــف هــذه الوقفــة إســناداً ألرسانــا أ
البطــال الذيــن ضحــوا بأمعائهــم الخاويــة مــن أجــل
للســر أبــو عطــوان وإخوانــه أ
نيــل الحريــة العاجلــة أ
الرسى ض
الم�بـ ي ن
ـ� عــن الطعــام ،كمــا ح ّيــا صمــود
ي
أهــل القــدس ف ي� حــي البســتان ،وبطــن الهــوى ،والشــيخ جــراح ،أمــام إجــراءات االحتــال كافــة،

وطالــب بالوحــدة الوطنيــة ،وعــدم حــرف البوصلــة عــن مدينــة القــدس ،وشــارك ف ي� الوقفــة عــدد مــن
الشــخصيات الرســمية والشــعبية والوطنيــة والدينيــة.
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مفتي محافظة نابلس يشارك يف ندوة علمية دولية ونشاطات أخرى

ت
ـ� محافظــة نابلــس – ف ي� نــدوة علميــة ودوليــة
نابلــس :شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش – مفـ ي
نظمتهــا جامعــة الزيتونــة ف ي� تونــس
عــر تقنيــة ( ،)zoomوقــد عقــدت
ب
النــدوة بعنــوان “آداب طلبــة
العلــم وأخــاق العلمــاء ي ن
بــ�
الواقــع والمنشــود” ،حيــث قــدم
فضيلتــه ورقــة عمــل بحثيــة بعنــوان:
“الشــخصية الجاذبــة مــن خــال همة
العلمــاء ف ي� المجتمــع المســلم” داعيـاً
إىل ض�ورة االرتقــاء بالواقــع ليتوافــق

مــع أ
الخــاق حســب الق ـرآن الكريــم
والســنة النبويــة ش
ال�يفــة ،وشــارك ف ي�
ورشــة عمــل بعنــوان“ :الطاقــة ش
الب�يــة وإسـ تـراتيجيات النجــاح” عقــدت ف ي� مركــز مــدارات ف ي� محافظــة
نابلــس ،وشــارك ف� وقفــة شــعبية مــع أ
الرسى الفلسـ ي ن
ـطيني� ف ي� ســجون االحتــال ،نظمــت عــى دوار
ي
ت
ـا� مــن ش
ش
ال�طــة
الشــهداء ،واســتقبل مفــوض ال�طــة المقــدم معــروف عطــاري والمقــدم لنــا مخلـ ي
المجتمعيــة ،وكذلــك مديــر الدائــرة القانونيــة ،ومديــر دائــرة الرقابــة ف ي� وزارة االتصــاالت الفلســطينية،
ف
العالميــة
ال�امــج إ
حيــث تــم بحــث ســبل التعــاون مــع الــدار ،علمــا بــأن فضيلتــه يشــارك ي� كثـ يـر مــن ب
العــام ،يجيــب فيهــا عــن استفســارات المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� شـ تـى مجــاالت الحيــاة ،كمــا
عـ بـر مختلــف وســائل إ
ألقــى فضيلتــه العديــد مــن خطــب الجمعــة والــدروس الدينيــة ،تنــاول فيهــا مختلــف جوانــب الحيــاة،
ف
كثــر مــن ن ز
ال�اعــات والخالفــات العائليــة والعشــائرية.
وشــارك ي� حــل ي
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مفتي محافظة جنني يشارك يف برامج إعالمية ونشاطات أخرى
جنـ ي ن
ـ� :شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد أبــو الــرب – مفـ تـ� محافظــة جنـ ي ن
ـ� ف ي� لقــاءات إعالميــة عـ بـر أثـ يـر
ي
صــوت فلسـ ي ن
ـط� ،تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات ،فقــد تحــدث فضيلتــه عــن أهميــة العلــم
والتعليــم مــن خــال بدايــة ســورة القلــم ،مبين ـاً أهميــة العلــم وفضــل العلمــاء ،موضح ـاً أهميــة
أ
ف
الحســان ف ي� مجــاالت
النســان وأهميــة إ
الخــاق ي� حيــاة النــاس والمجتمــع ،كمــا تحــدث عــن خلــق إ
الحســان إىل الوالديــن.
الحســان هــو إ
الحيــاة جميعهــا ،موضح ـاً أن أول إ
وشــارك ف� نــدوة مدرســية عـ بـر تقنيــة ( )zoomبدعــوة مــن مديريــة ت
ال�بيــة والتعليــم /قباطية،
ي
ن أ ن
رد� ،وشــكرهم عىل جهودهم وخدماتهم
حول الزكاة وأهميتها ف ي� المجتمع  ،وزار المشــفى
الميدا� ال ي
ي
ن
إلخوانهــم  ،أبنــاء الشــعب
المحــ�
الفلســطي� ،مثمنــاً هــذا الــدور لهــم ،والتقــى مديــر الحكــم
ي
ي
أ
الســتاذ غســان دراغمــة ،وبحــث ســبل التعــاون المشـ تـرك ،وقــدم لــه مجموعــة مــن إصــدارات الــدار.
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مفتــي محافظــة بيــت لحــم يشــارك يف حفــل افتتــاح مســجد الجبعــة
الكبــر ونشــاطات أخــرى

ت
ـ� محافظــة بيــت لحــم -ف ي� حفــل
بيــت لحــم :شــارك فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة – مفـ ي
افتتــاح مســجد الجبعــة الكبـ يـر ،وألقــى كلمــة بالخصــوص ،وشــارك ف ي� نــدوة مــع مؤسســة أمريكيــة
عـ بـر تقنيــة ( )zoomبعنــوان“ :الدعــاء ف ي� القـرآن الكريــم” ونــدوة أخــرى بعنــوان“ :القتــل عــى خلفيــة
ش
عــر تقنيــة ( )zoomبالتعــاون مــع مؤسســة لجــان المــرأة للعمــل االجتماعــي ،وأخــرى ف ي�
الــرف” ب
مــروع أ
فضائيــة معــا بعنــوان“ :قانــون حمايــة أ
ئ
الرسى” وشــارك ف� حفــل افتتــاح ش
الغــذا�
المــن
ي
ي
والتمكـ ي ن
ـ� االقتصــادي ،بدعــوة مــن مؤسســة كرامــة لتنميــة الم ـرأة والطفــل ،وح ـرض حفــل تخريــج
الفــوج الخامــس أ
والربعـ ي ن
ـ� مــن طلبــة جامعــة بيــت لحــم ،وحفــل تخريــج أطفــال جمعيــة الربــاط
ف
ف
“فــوج القــدس فــوج الصمــود والتحــدي” ت
و� وقفــة تضامنيــة
والــ� تمــت ي� قــر المؤتمــرات ،ي
ي
ـ� عــن الطعــام ف� ســجون االحتــال ،وذلــك أمــام مكتــب الصليــب أ
مــع أ
الرسى ض
الم�بـ ي ن
الحمــر ف ي�
ي
ف
العالميــة الدينيــة ف ي� مختلــف وســائل
ال�امــج إ
كثــر مــن ب
المحافظــة ،علمــاً بــأن فضيلتــه يشــارك ي� ي
ـ� بالخصــوص ،كمــا شــارك ف� حــل كثـ يـر مــن ن ز
العــام ،يجيــب فيهــا عــن استفســارات المواطنـ ي ن
ال�اعــات
إ
ي
بالضافــة إىل مشــاركته ف ي� إلقــاء العديــد مــن الــدروس الدينيــة .
العائليــة والعشــائرية ،إ
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مسابقة العدد 155
السؤال األول :ما................؟

 .1حكم صالة الجماعة عند ث
أك� الحنفية والمالكية
 .2ن
أد� درجات صلة الرحم
ف
 .3ن
مع� المنهج ي� اللغة
أ
ـوال مــع الثالثــة الخــرى
 .4الشــهر المحــرم الرابــع غـ يـر المتـ ي
 .5أكمــل مرتبــة لصيــام عاشــوراء عنــد ابــن القيــم
 .6مناســبة قــول هــارون الرشــيد( :دفنــت الفقــه والنحــو
بالــري)
ت
ال� تأكل القرى
 .7القرية ي
 .8معـ نـى لفــظ (يــأزر) ف ي� قولــه صــى اللــه عليــه وســلم( :إن
اليمــان ليــأزر إىل المدينــة)
إ
السؤال الثاين :من................؟

آن
 .1المخاطــب بقولــه تعــاىل{ِ :إ َّن ا َّلـ ِـذي َفـ َـر َض َع َل ْيــكَ ا ْل ُقـ ْـر َ
َلـ َـرا ُّدكَ ِإ َل َم َع ٍاد(}...القصــص)85 :
 .2الــذي ب ّلــغ الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،برفيقــه �ف
ي
الهجــرة
 .3الذيــن لعنهــم الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن
ين
المشــارك� ف ي� العمليــة الربويــة
 .4صاحب كتاب:
أ .رساج الملوك
ن
المغ�
ب.
ي

 .5القائل:
ال�يف لها غايتان ورود المنايا ونيل الم�ن
أ .ونفس ش
ب .فغدوت ف ي� أكناف مكة داعياً

وحملت ما ناءت به أ
الجسام

ت .ف ي� الهجرة النبوية اتسع المدى

ث .وقف التاريخ ف ي� محرابها

وتنسم التاريخ أ
بالخبار

وقفة المرتجف المضطرب

آ
بت�ها وهناك الموج والماس
ج .هنا القباب عىل الفاق ساجدة ب

صعب
والص� ف ي� النائبات
ح.
ب
ٌ

لكن فوت الثواب أصعب

ق
اود� إذ َّ ف
ن
ن
وأركا�
عر� ي
خ .الصحن مذهب ترياق ير ي
قل ي� دمعي ي
السؤال الثالث :متى ......................؟

ت
ــا تَ َّت ِخ ُ
االشــراط الــوارد ف ي� قولــه تعــاىلَ { :ف َ
ــذوا
 .1يطلــب
ف
ت
ــروا ِ ي� َس ِــب ِيل الل َِّــه} (النســاء)89 :
ــم أَ ْو ِل َيــا َء َح َّ
ِم ْن ُه ْ
ــى يُ َه ِاج ُ
 .2يكون الطالق سنياً
ت
 .3يرفــع الحــرج عــن المطلقــة رجعيــاً بــرك بيــت مطلقهــا
خــال العــدة
السؤال الرابع :كم ......................؟

.1عــدد المهاجريــن مــن المسـ ي ن
ـلم� رجــاال ً ونســاء إىل الحبشــة
ف� الهجــرة أ
الوىل
ي
 .2مــرة ذكــرت القــدس ف� كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثـ ن
ـا�
ي
ي
الســاس ،الجــزء أ
أ
الول
ي

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة

قيمتها الكلية  1500شيكل موزعة عىل
ستة فائزين بالتساوي
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ملحوظتان :
 يرجى كتابة االسم ثالثال� حسب ما ورد ف ي� البطاقة الشخصية
ي
الجابات بخط
ال�يدي ،ورقم الهاتف وكتابة إ
(الهوية) ،والعنوان ب
واضح .
 أن ال يقل عمر المتسابق عن  10سنوات ترسل الجابات عىل العنوان آال ت ي� :
إ
الرساء ،العدد 155
مسابقة إ
الرساء
مجلة إ
الفتاء الفلسطينية
والعالم  /دار إ
الدارة العامة للعالقات العامة إ
إ
ص.ب  20517 :القدس ش
ال�يف
ص.ب  1862 :رام الله
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إجابة مسابقة العدد 153

• الريان
الخ�ية
• ي
• ال يفطر
• سنة( ،جائز)

السؤال أ
الول :ما..........؟

السؤال الثالث :كم ............؟

ين
سبع� خريفاً
•

• كل ليلة من لياليه

السؤال الرابع :ماذا ..........؟

• الرؤيا الصالحة ف ي� النوم

ن
الثا� :من ..........؟
السؤال ي

 .الذي ال يدع قول الزور والعمل به
 .أسامة بن زيد
• أ
الشعريون
 .أبو بكر الصديق
القائل ..........؟
 .ورقة بن نوفل
 .عروة بن الورد
 .أبو العتاهية

ئز
ويح� ليله ،ويوقظ أهله"
• "يشد م�ره ،ي ي

• تنادوا :هلموا إىل حاجتكم ،فيحفونهم بأجنحتهم إىل
السماء الدنيا

السؤال الخامس :ماذا ..........؟

• ف ي� 1989 /4 /13م
• بعد انتهاء عدتها

• 1458م( ،بعد فتح القسطنطينية بخمس سنوات)

الفائزون يف مسابقة العدد 153
اسم الفائز

العنوان

قيمة الجائزة

 .1حمزة حسن أحمد الطردة

الخليل

250

 .2أحمد فرح روبني سمحان

قلقيلية

250

 .3حذيفة محمد دغش

بيت لحم

250

 .4ميار رشيف مفارجة

رام الله

250

 .5رجاء عمر عبد الرحمن أبو شاهني

ضواحي القدس
طوباس

 .6توفيق محمود صالح
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ضوابط تنبغي مراعاتها
عند الكتابة ملجلة اإلرساء
حرص ـاً عــى التواصــل بـ ي ن
«الرساء» وقرائهــا الك ـرام ،فإننــا نتوجــه إىل أصحــاب الفضيلــة
ـ� مجلــة إ
القــام مــن أ
العلمــاء وأصحــاب أ
الدبــاء والمفكريــن أن يــرث وا مجلتهــم بالكتابــة ،لالســتفادة مــن

آملــ� أن تصــل مشــاركاتهم المختلفــة مــن المقــاالت أ
عطائهــم الكريــم ،ي ن
والبحــاث والقصائــد
الشــعرية الهادفــة ،إضافــة إىل ملحوظاتهــم الســديدة ،علمـاً أن موضوعــات المجلــة متنوعــة ،تشــمل
وغ�هــا ،ويخصــص لــكل موضــوع ينـ شـر مكافــأة
المجــاالت الدينيــة إ
والنســانية والثقافيــة والعلميــة ي
ماليــة جيــدة.

ونلفت االنتباه إىل ض�ورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
ال�يد إ ت ن
و� ،أو باليد.
 .1طباعة المادة المراد شن�ها عىل الحاسوب ،وترسل عن طريق ب
اللك� ي
 .2أال يزيد المقال عن (  )1500كلمة ،والبحث عن (  ) 3000كلمة.
 .3كتابة نصوص آ
اليات مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.

 .4تخريــج أ
الحاديــث مــن مظانهــا المعتـ بـرة ،وأن تكــون مش ـكَّلة ،وصحيحــة ويلــزم بيــان رأي علمــاء
الحديــث ف ي� مــدى صحتهــا ،إن لــم تكــن مرويــة ف ي� صحيحــي البخــاري ومســلم.
 .5التوثيق عند االقتباس ،سواء من ال تن�نت أم الكتب والمراجع والمصادر أ
الخرى.
إ
ن
المعا� والتوثيق  ...إلخ.
حواش سفلية ،تشمل
 .6عمل هوامش ختامية ،أو ٍ
ي
ف
الرساء أو
مــع التنبيــه إىل ض�ورة تجنــب إرســال مقــاالت أو أبحــاث ســبق شن�هــا ،ســواء ي� مجلــة إ
يغ�هــا ،إضافــة إىل االمتنــاع عــن إرســال مقــاالت منســوخة عــن مجــات أو مواقــع ت
إلك�ونيــة .
نستقبل المراسالت عىل العنوان آ
ال ت ي� :

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