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؛ لعتقــاده أن مــا  ن يهــا الشــدة والرخــاء، وحــال المؤمــن حيــال ذلــك متمــ�ي حيــاة المــرء تع�ت  

ائــه، مصداقــاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )َعَجًبــا ِلأَْمــِر اْلُمْؤِمــِن، ِإنَّ أَْمرَُه  ي �ائــه و�ن
يصيبــه خــ�ي �ن

َّاُء  َ ــُه �ن ًا لــه، َوِإْن أََصابَْت ْ ــَكاَن َخــ�ي ــُه َ�َّاُء َشــَكَر، َف ــِن؛ إن أََصابَْت ــٍد إل ِلْلُمْؤِم ــَس َذاَك ِلأََح ، َوَلْي ٌ ْ ــُه َخــ�ي ُكلَّ

ــه( )1( ًا ل ْ ــ�ي ــَكاَن َخ ، َف َ َ ــ�ب َص

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن المؤمــن يبتعــد عــن الغــرور عنــد تمتعــه بالنعــم، ويبعــد نفســه   

ار. ، وتصيبــه الأ�ن المــآسي تنتابــه  حبــاط واليــأس والبــؤس، لمــا  عــن خلجــات الإ

الُحسنيان:  

ن ل  ي ســياق المقدمــة أعــاله، فــإن المؤمــن عنــد المواجهــة مــع أعدائــه ينتظــر أمــراً مــن اثنــ�ي
�ن  

ن للتطلــع لأحــد هذيــن  ي القــرآن الكريــم المؤمنــ�ي
ثالــث لهمــا، النــ� أو الشــهادة، وقــد وجــه اللــه �ن

ــْل َهــْل  فصــاح عــن ذلــك للمــالأ، بمــن فيهــم أعداؤهــم، فقــال عــز وجــل: }ُق الأمريــن، وأمرهــم بالإ

ــْن ِعنــِدِه أَْو ِبأَيِْديَنــا  بَّــُص ِبُكــْم أَن يُِصيَبُكــُم الّلــُه ِبَعــَذاٍب مِّ َ َ
ِ َونَْحــُن نَ�ت

ن ْ تََربَُّصــوَن ِبَنــا ِإلَّ ِإْحــَدى اْلُحْســَنَي�ي

ــة: 52( ــوَن{ )التوب بُِّص َ َ
�ت ــم مُّ ــا َمَعُك ــواْ ِإنَّ بَُّص َ َ

َف�ت

، وهي صيغة تفضيل؛ لأنها تأنيث الأحسن. )2( َّ الحس�ن ي الآية الكريمة مث�ن
ن الوارد �ن               لفظ الحسني�ي

ي ســبيل اللــه، وكل 
أي هــل تنظــرون بنــا إل أحــد أمريــن؛ إمــا الظفــر والنــ�، وإمــا المــوت �ن  

ن حســن. )3( واحــدة مــن الخصلتــ�ي

. 1. صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خ�ي

2. أضواء البيان، 1 /246.

يل، 2/ 77. ن 3. التسهيل لعلوم الت�ن

التطلع  إلحدى الحسنيني

الشيخ محمد أحمد حسني

املرشف العام



5

ن أنهمــا إحــدى  {، فيبــ�ي ِ
ن ْ ي المــراد بقولــه تعــاىل: }ِإل ِإْحــَدى الُحْســَنَي�ي يفــ� الزمخــ�ش   

:}َونَْحــُن  ن كل واحــدة منهمــا هــي حســن العواقــب، وهمــا النــ� والشــهادة، ومع�ن ن اللتــ�ي العاقبتــ�ي

ن مــن العواقــب؛ إّمــا }أَن يُِصيَبُكــُم اللَّــُه ِبَعــَذاٍب ّمــْن ِعنــِدِه{ كقارعــة مــن  بَّــُص ِبُكــْم{ إحــدى الســوأت�ي َ َ
نَ�ت

بَُّصــواْ{ َ َ
الســماء، كمــا نزلــت عــى عــاد وثمــود، أَْو بعــذاب }ِبأَيِْديَنــا{ بالنتصــار عليهــم وهزيمتهــم، }َف�ت

بصــه،  بُّصــوَن{ مــا هــو عاقبتكــم، فــال بــّد أن يلقــى كلنــا مــا ي�ت َ َ
�ت بنــا مــا ذكرنــا مــن عواقبنــا }ِإنَّــا َمَعُكــْم مُّ

 )
1

ــاوزه.)* ل يتج

ي آيــات 
، جــاء بألفــاظ مختلفــة �ن ن ن بنيــل إحــدى الحســني�ي ي عــن وعــد المؤمنــ�ي

والحديــث القــرآ�ن  

نَْيــا ِبالآِخــرَِة  وَن اْلَحَيــاَة الدُّ ُ ْ ي َســِبيِل الّلــِه الَِّذيــَن يـَـ�ش ِ
قرآنيــة أخــرى، حيــث يقــول جــل شــأنه: }َفْلُيَقاِتــْل �ن

ــاء:74(  ــاً{ )النس ــراً َعِظيم ــِه أَْج ــْوَف نُْؤِتي ــْب َفَس ــْل أَو يَْغِل ــِه َفُيْقَت ــِبيِل الّل ي َس ِ
ــْل �ن ــن يَُقاِت َوَم

ي تقابل لفــت لكل بصــ�ي ومتدبر، 
ن �ن فليســت مصادفــة أن يذكــر القــرآن الكريــم هذيــن البدلــ�ي  

ي آية 
ن المذكوريــن �ن { و)َفُيْقَتــْل أَو يَْغِلــْب{، فتســمية البدلــ�ي ِ

ن ْ ي قوليــه ســبحانه: }ِإْحــَدى اْلُحْســَنَي�ي
وذلــك �ن

ي 
ي آيــة التوبــة، الشــهادة الناتجــة عــن القتــل �ن

ن المتضمنــة �ن النســاء هــي نفســها المقصــودة بالحســني�ي

ن يتمــاسش مــع عقيــدة  ي المعركــة، والطمــوح لنيــل أحــد هذيــن البدلــ�ي
ســبيل اللــه، أو الغلبــة والنــ� �ن

يمــان، إذ وعــد اللــه الشــهيد بالبقــاء حيــاً يــرزق عنــد ربــه، وتختلــف مفارقتــه الدنيــا عــن مغــادرة  الإ

ه مــن الخلــق لهــا، فهــو يبقــى حيــاً يــرزق، وهــم يفارقونهــا بالمــوت، الــذي تتشــكل بــه النهايــة  غــ�ي

الحتميــة لــكل مخلــوق، فــكل نفــس ذائقــة المــوت، واللــه ذكــر نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، بحتميــة 

ي الحتياطــات المحكمــة، 
ُتــوَن{ )الزمــر:30(، ولــن تغــ�ن يِّ ــٌت َوِإنَُّهــم مَّ المــوت، فقــال ســبحانه: }ِإنَّــَك َميِّ

ن ســاعته، ويتحقــق موعــده، ويوجــد ســببه  ن تحــ�ي والوقايــات جميعهــا، عــن منــع المــوت الحتمــي حــ�ي

ــِر  ــا ِمــَن الأَْم ــْو َكاَن َلَن ــوَن َل ي انتهــاء الأجــل، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }... يَُقوُل
الحقيقــي، المتمثــل �ن

َز الَِّذيــَن ُكِتــَب َعَلْيِهــُم اْلَقْتــُل ِإىَل َمَضاِجِعِهــْم ...{ )آل  َ َ ي بُُيوِتُكــْم َلــ�ب ِ
ــا ُقِتْلَنــا َهاُهَنــا ُقــل لَّــْو ُكنُتــْم �ن ٌء مَّ ْ ي َ سش

َدٍة ...{ )النســاء:78(  َشــيَّ ي بـُـُروٍج مُّ ِ
ــُم اْلَمــْوُت َوَلــْو ُكنُتــْم �ن  عمــران:154(، ويقــول تعــاىل: }أَيَْنَمــا تَُكونـُـواْ يُْدِرككُّ

* الكشاف، 2/ 266، بت�ف.

�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف التطلع  إلحدى الحسنيني
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ــن  ــ�ي وأحس ــهادة خ ــة، فالش ــن الحتمي ــه م ــذا الوج ــى ه ــا ع ــاة الدني ــراق الحي ــا دام ف وم  

مقامــاً، فهــي ظفــر بالآخــرة، وبهــا يتحقــق اســتمرار الحيــاة دون مــوت، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }َولَ 

ي َســبيِل الّلــِه أَْمــَواٌت بـَـْل أَْحَيــاء َوَلِكــن لَّ تَْشــُعُروَن{ )البقــرة: 154(، ويقــول ســبحانه:  ِ
تَُقوُلــوا ِلَمــْن يُْقَتــُل �ن

ــران: 169( ــوَن{)آل عم ــْم يُْرَزُق ــَد َربِِّه ــاء ِعن ــْل أَْحَي ــاً بَ ــِه أَْمَوات ــِبيِل الّل ي َس ِ
ــواْ �ن ــَن ُقِتُل َّ الَِّذي ن َ ــ�ب }َولَ تَْحَس

ر اللــه الشــهادة للمؤمــن، وأنعــم عليــه بالأخــرى، وهــي نيــل النــ� والعــزة  ــدِّ وإن لــم يُق  

ي أجــواء ذلــك تختلــف نوعــاً 
، فيكــون بذلــك قــد أنعــم عليــه بعظيــم مــن آلئــه، فالحيــاة �ن ن والتمكــ�ي

ــش  ــن عي ــز، ع ن بالع ــ�ت ــل المق ي الحنظ
ة �ن ــ�ت ــب عن ــا رغ ــن هن ــذل، م ــتكانة وال ــاة الس ــن حي ــاً ع وكيف

ــِل ــزِّ َكأَس الَحنظَ ي ِبالِع
ــِق�ن ــل َفِاس ــٍة         بَ ــاِة ِبِذلَّ ــاَء الَحي ي م

ــِق�ن ــال:       ل تَس ــذل، فق ال

ي الشهيد عبد الرحيم محمود، حيث قال:  
ي النبيلة الشاعر الفلسطي�ن

يمان بهذه المعا�ن         وع�ب عن الإ

ي مهاوي الردى
ي * * * وألقي بها �ن

سأحمل روحي عى راح�ت

فإّما حياة تّ� الصديق * * * وإّما مماٌت يَغيُظ العدى

يف لها غايتان * * * ورود المنايا ونيُل الم�ن ونفُس ال�ش

فالنــ� أو الشــهادة يتطلــع إىل نيــل واحــد منهمــا الحكمــاء والعقــالء، وســيبقى التطلــع لذلك   

، إىل أن يــرث الله الأرض ومــا عليها. ن ن تنبض بالتطلــع لإحدى الحســني�ي  قائمــاً، مــا بقيــت عــروق المؤمنــ�ي

بٍَخ بٍَخ:  

ــذا  ــة، فه ــة واضح ــالة وتضحي ــف بس ــون بمواق ــه المؤمن ، ترجم ن ــني�ي ــدأ الحس ــان بمب يم الإ  

ي يــده تمــرات، 
ي جليــل لمــا ســمع النــداء للقيــام إىل جنــة عرضهــا الســماوات والأرض، وكانــت �ن صحــا�ب

ــزة  ــذه الجائ ــل ه ــن ني ــه ع ــٍخ، وأ�ب أن يعوق ــٍخ بَ ــهورة: بَ ــة المش ــه الرمزي ــال قولت ــاً، وق ــا أرض ألقاه

الربانيــة أكل تمــرات، فخــالل التحضــ�ي ليــوم بــدر، قــال رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم: )ُقوُمــوا 

ــٌة  : يــا رَُســوَل اللَّــِه، َجنَّ ُ بــن اْلُحَمــاِم اْلأَنَْصــاِريُّ ْ ــٍة َعرُْضَهــا الســماوات َواْلأَرُْض، قــال- يقــول ُعَمــ�ي إىل َجنَّ

َعرُْضَهــا الســماوات َواْلأَرُْض؟! قــال: نعــم، قــال: بـَـٍخ بـَـٍخ، فقــال رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم: 

مــا يَْحِمُلــَك عــى َقْوِلــَك بـَـٍخ بـَـٍخ؟ قــال: َل واللــه يــا رَُســوَل اللَّــِه، إل رََجــاَءَة أَْن أَُكــوَن مــن أَْهِلَهــا، قــال: 



7

�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف التطلع  إلحدى الحسنيني

ْ أنــا َحِييــُت حــ�ت آُكَل  ن ، ثـُـمَّ قــال: َلــ�أِ َفِإنَّــَك مــن أَْهِلَهــا، َفأَْخــَرَج تََمــَراٍت مــن َقرَِنــِه، َفَجَعــَل يـَـأُْكُل ِمْنُهــنَّ

ْمــِر، ثـُـمَّ َقاتََلُهــْم حــ�ت ُقِتــَل( )1( ي هــذه ِإنََّهــا َلَحَيــاٌة طَِويَلــٌة، قــال: َفرََمــى ِبَمــا كان معــه مــن التَّ ِ
تََمــَرا�ت

مارة، باب ثبوت الجنة للشهيد. 1. صحيح مسلم، كتاب الإ

2. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة عى الأقارب.

3. صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، سورة المائدة، باب قوله:}فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون{)المائدة: 24(

4. صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، سورة المائدة، باب قوله:}فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون{)المائدة: 24(

ــاة  ي حي
ة �ن ــ�ي ــه الكث ــه وحوادث ــه قصص ــرة، ل ــوز بالآخ ــة للف ــارعة العملي ــن المس ــ�ي ع والتعب  

ــوَن  ــا تُِحبُّ َّ تُنِفُقــواْ ِممَّ َّ َحــ�ت الســلف الأخيــار، والخلــف الأبــرار، فلمــا نــزل قولــه تعــاىل: }َلــن تََناُلــواْ اْلــ�بِ

ي الجليــل  ٍء َفــِإنَّ الّلــَه ِبــِه َعِليــٌم{ )آل عمــران:92(، ســارع المؤمنــون ومنهــم الصحــا�ب ْ ي َ َوَمــا تُنِفُقــواْ ِمــن سش

ــع  ــاره، والتمت ــه واّدخ ــاظ ب ــس لالحتف ــون لي ــا يملك ــب م ــن أح ــث ع ــاري، إىل البح ــة الأنص ــو طلح أب

ي اللــه عنــه، يقــول: )كان 
ــٍك، ر�ن ــَس بــن َماِل ي ســبيل اللــه، فعــن أَنَ

بنعيمــه، بــل مــن أجــل إنفاقــه �ن

َُحــاَء، َوَكانـَـْت ُمْســَتْقِبَلَة  ْ َ اْلأَنَْصــاِر ِباْلَمِديَنــِة َمــاًل مــن نَْخــٍل، وكان أََحــبُّ أَْمَواِلــِه إليــه بَ�ي َ
أبــو طَْلَحــَة أَْكــ�ش

ــٍب، قــال  ــاٍء فيهــا طَيِّ َُب مــن َم ْ ــا َويَــ�ش ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، يَْدُخُلَه اْلَمْســِجِد، وكان رســول اللَّ

ــوَن{ قــام أبــو طَْلَحــَة إىل رســول  ــا تُِحبُّ َّ حــ�ت تُْنِفُقــوا ِممَّ أَنـَـٌس: فلمــا أُنِْزَلــْت هــذه اْلآيـَـُة: }َلــْن تََناُلــوا اْلــ�بِ

 َّ اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: يــا رَُســوَل اللَّــِه، ِإنَّ اللَّــَه تََبــاَرَك َوتََعــاىَل يقــول: }َلــْن تََناُلــوا اْلــ�بِ

َُحــاَء، َوِإنََّهــا َصَدَقــٌة ِللَّــِه، أَرُْجــو ِبرََّهــا َوُذْخرََهــا ِعْنــَد  ْ ــوَن{   َوِإنَّ أََحــبَّ أَْمــَواىِلي إىلي بَ�ي ــا تُِحبُّ حــ�ت تُْنِفُقــوا ِممَّ

ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم:  ــُث أََراَك اللــه، قــال: فقــال رســول اللَّ ــِه َحْي ــا يــا رَُســوَل اللَّ ــِه، َفَضْعَه اللَّ

 ، َ ن ــ�ي َْقَرِب ي اْلأ
ــا �ن ِّي أََرى أَْن تَْجَعَلَه

ــَت، َوِإ�ن ــٌح، وقــد ســمعت مــا ُقْل ــاٌل َراِب ــٌح، ذلــك َم ــاٌل َراِب ــٍخ، ذلــك َم بَ

ــِه(  )2( ي َعمِّ ِ
ــِه، َوبَــ�ن ي أََقاِرِب

ــِه، َفَقَســَمَها أبــو طَْلَحــَة �ن فقــال أبــو طَْلَحــَة: أَْفَعــُل يــا رَُســوَل اللَّ

ــا  ــه، لم ــر الل ــتجابة لأم ي الس
دد �ن ــ�ت ــر ال ــهم خط ــن أنفس ــدون ع ــرة يبع ــون بالآخ والمؤمن  

ــَداد يــوم  ــدة، منهــا قــول اْلِمْق ي مواقــف عدي
ــدة �ن ــه، وقــد عــ�ب الســلف عــن هــذه العقي يدعــون إلي

بـَـْدٍر: )يــا رَُســوَل اللَّــِه؛ ِإنَّــا َل نَُقــوُل لــك كمــا قالــت بَُنــو ِإْ�َاِئيــَل ِلُمــوَس: }َفاْذَهــْب أنــت َوَربُّــَك َفَقاِتــاَل 

ِإنَّــا َهاُهَنــا َقاِعــُدوَن{ َوَلِكــْن اْمــِض َونَْحــُن َمَعــَك( )3( ممــا أثلــج صــدره، صــى اللــه عليــه وســلم، كمــا 

َي عــن رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم( )4( َّــُه ُ�ِّ ي تعقيبــه عــى قــول المقــداد: )َفَكأَن
 يذكــر الــراوي �ن



سراء ل�ة ال�إ م�ج

8

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

ة  فــة المعــ�ب ــل هــذه المواقــف الم�ش ــه عنهــم، مث ي الل
ــة، ر�ن وكيــف ل يكــون مــن الصحاب  

ن  ي مــن مضامــ�ي
ســالم؟! وهــم تالميــذ مدرســة النبــوة، الــ�ت عــن مكنونــات إيمانهــم الراســخ بديــن الإ

ــِبيِل  ي َس ِ
ــوَن �ن ــَة يَُقاِتُل ــُم الَجنَّ ــأَنَّ َلُه ــم ِب ــُهْم َوأَْمَواَلُه َ أَنُفَس ن ــ�ي ــَن اْلُمْؤِمِن َى ِم َ

ــ�ت ــَه اْش ــا: }ِإنَّ الّل منهاجه

ــِه  ــَن الّل ــِدِه ِم َ ِبَعْه ــْن أَْو�ن ــْرآِن َوَم ــِل َواْلُق نِجي ــْوَراِة َوالإِ ي التَّ ِ
ــاً �ن ــِه َحّق ــداً َعَلْي ــوَن َوْع ــوَن َويُْقَتُل ــِه َفَيْقُتُل الّل

ــة:111( ــُم{ )التوب ــْوُز اْلَعِظي ــَو اْلَف ــَك ُه ــِه َوَذِل ــم ِب ــِذي بَايَْعُت ــُم الَّ واْ ِبَبْيِعُك ُ ــَتْب�شِ َفاْس

سؤال حسنتي الدنيا واآلخرة:  

ــا  ــن الدني ــن م ــه الحس ــه حظ ــ� ل ــه أن يي ــأل الل ن يس ــني�ي ــدى الحس ح ــع لإ ــن المتطل المؤم  

ي ســياق الثنــاء عــى أصحابــه، فقــال عــز 
والآخــرة، وقــد أشــار اللــه تعــاىل إىل هــذا التطلــع المبــ� �ن

اِر{  )البقــرة:201( ي الآِخرَِة َحَســَنًة َوِقَنــا َعــَذاَب النَّ ِ
نَْيــا َحَســَنًة َو�ن ي الدُّ ِ

ــن يَُقــوُل َربََّنــا آِتَنــا �ن وجــل: }ِوِمْنُهــم مَّ

ن يقــول: إنهمــا الظفــر  ي الآخــرة، وعــن الحســني�ي
يــرى الــرازي أن الحســ�ن الثانيــة هــي الجــزاء �ن  

ــاب. )1( ــن العق ــالص م ــواب، والخ ــوز بالث ــي الف ــرة، فه ي الآخ
ــنة �ن ــا الحس ــهادة، وأم ــ�ة والش والن

ي مثــل قولــه جــل شــأنه: }َوالَِّذيــَن 
ي الدنيــا والآخــرة، �ن

ي آيــات قرآنيــة أخــرى أشــ�ي إىل حســن�ت
و�ن  

ُ َلــْو َكانـُـواْ يَْعَلُمــوَن{  َ نَْيــا َحَســَنًة َوَلأَْجــُر الآِخــرَِة أَْكــ�ب ي الدُّ ِ
ُهــْم �ن ئَنَّ ي الّلــِه ِمــن بَْعــِد َمــا ظُِلُمــواْ َلُنَبوِّ ِ

َهاَجــُرواْ �ن

ــل:41( )النح

شــارة إىل فضــل اللــه عليه،  ي عــى ســيدنا إبراهيــم، عليــه الســالم، والإ
ي ســياق الثنــاء الربــا�ن

و�ن  

ــاده  ــه لعب ــرة، أن ضم ي الآخ
ــنة �ن ــة حس ــك مثوب ــاً بذل ــنة، ملحق ــا حس ي الدني

ــاه �ن ــه آت ــبحانه أن ن س ــ�ي ب

{ )النحــل:122(  َ ن اِلِحــ�ي ي الآِخــرَِة َلِمــَن الصَّ ِ
نَْيــا َحَســَنًة َوِإنَّــُه �ن ي اْلدُّ ِ

، فقــال عــز وجــل: }َوآتَْيَنــاُه �ن ن الصالحــ�ي

ــه الســالم، لســان الصــدق، وأن الأمــم جميعهــا متفقــون عليــه،  ــه إبراهيــم، علي ــه نبي ي أ�ت الل
يعــ�ن

ــة. )2( ــل الجن ــن أه ؛ أي م ن ــ�ي ــن الصالح ــرة لم ي الآخ
ــو �ن ــال والأولد، وه ي الم

ــ�ن ــل: يع وقي

ي الدنيــا غالبــاً مــا يرافــق ذكرهــا حســنة الآخــرة، لتكتمــل مــ�ة الفائــز 
الحســنة المحمــودة �ن  

ي الآِخــرَِة لَ تَْبِديــَل  ِ
نَْيــا َو�ن ي اْلَحيــاِة الدُّ ِ

َى �ن ْ بهمــا، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل، بالخصــوص: }َلُهــُم اْلُبــ�ش

ى الحيــاة الدنيــا، إن لم  ِلَكِلَمــاِت الّلــِه َذِلــَك ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظيــُم{ )يونــس: 64(، فــال يكتمــل الهنــاء ببــ�ش

.161 /5 : 1. التفس�ي الكب�ي
يل، 2/ 164. ن 2. التسهيل لعلوم الت�ن
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ي الآخــرة، وإل فالحيــاة الدنيــا بلغــت فيهــا المتــع مــن الدرجــات ما بلغــت، تبقى 
ى المثوبــة �ن يتبــع ببــ�ش

، وخطــر زوالهــا الحتمــي ينغــص عــى المتشــغف لهــا  ن قليلــة لزوالهــا، وانقضــاء شــأنها، ولــو بعــد حــ�ي

بعيــداً عــن التطلــع لنعيــم الآخــرة، واللــه تعــاىل يقــول: }يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــواْ َمــا َلُكــْم ِإَذا ِقيــَل َلُكــُم 

نَْيــا  نَْيــا ِمــَن الآِخــرَِة َفَمــا َمَتــاُع اْلَحَيــاِة الدُّ ي َســِبيِل الّلــِه اثَّاَقْلُتــْم ِإىَل الأَرِْض أَرَِضيُتــم ِباْلَحَيــاِة الدُّ ِ
انِفــُرواْ �ن

ي الآِخــرَِة ِإلَّ َقِليــٌل{ )التوبــة:38( ِ
�ن

ويقــرر ســبحانه أن الحيــاة الدنيــا إذا مــا قورنــت بالآخــرة، ل تتعــدى كونهــا لهــواً، أمــا الآخــرة،   

ٌ لِّلَِّذيــَن  ْ اُر الآِخــرَُة َخــ�ي ــا ِإلَّ َلِعــٌب َوَلْهــٌو َوَللــدَّ نَْي ــاُة الدُّ فهــي خــ�ي وأبقــى، يقــول عــز وجــل: }َوَمــا اْلَحَي

ُقــوَن أََفــالَ تَْعِقُلــوَن{ )الأنعــام:32( ومــا أجمــل مــا ُختمــت بــه هــذه الآيــة الكريمــة مــن تعقيــب مســتث�ي  يَتَّ

}أََفــالَ تَْعِقُلــوَن{ فالعاقــل يختــار لنفســه الــدرب المنجــي، انطالقــاً مــن يقينــه وإدراكــه بــوزن الحيــاة 

الدنيــا بالنســبة إىل الآخــرة، فــال يوجــد عاقــل يختــار الدنيــا عــى حســاب الآخــرة، وإنمــا يُخــدع الجاهــل 

ــاد،  ــل الج ــن العم ــل ع ــا، ويغف ي طلبه
ــه �ن ــد نفس ــا ويجه ــا، فيفضله ــر زينته ــا ومظاه ــق الدني ي ب�ب

ــة.   ــة الأزلي ــاة الباقي والمطلــوب للفــوز بالحي

تبكيت قاصدي الدنيا فحسب:  

ي 
ــ�ن ــذي يع ــل ال ــف القت ــن وص ، لك ــ�ن ــة بالحس ــ� أو الغلب ــف الن ــتوعبون وص ــاس يس الن  

ن  ــ�ي ب ِّ
ــ�ي المت�ش ــان غ ــى أذه ــب ع ، يصع ــ�ن ــة بالحس ــاة الدنيوي ي الحي

ــهد �ن ــدية للمش ــادرة الجس المغ

يمانيــة قبولــه؛ لأن مطــاف الحيــاة لديهــم ينتهــي بالمــوت، وبالتــاىلي فإنهــم يحرصــون عــى  ي الإ
للمعــا�ن

ي قولــه 
ي مواضــع قرآنيــة عــدة، منهــا مــا جــاء �ن

الحيــاة حرصــاً جمــاً، وقــد وصــف اللــه حالهــم هــذا �ن

ــُر أَْلــَف َســَنٍة  ُكــواْ يـَـَودُّ أََحُدُهــْم َلــْو يَُعمَّ َ ْ ــاِس َعــَى َحَيــاٍة َوِمــَن الَِّذيــَن أَ�ش تعــاىل: }َوَلَتِجَدنَُّهــْم أَْحــرََص النَّ

ٌ ِبَمــا يَْعَمُلــوَن{ )البقــرة:96(، ونعــت اللــه أمثــال  ــَر َوالّلــُه بَِصــ�ي َوَمــا ُهــَو ِبُمزَْحِزِحــِه ِمــَن اْلَعــَذاِب أَن يَُعمَّ

، لتعلقهــم بالحيــاة الدنيــا، واســتبعادهم الآخــرة، فقــال عــز وجــل: }إَنَّ الَِّذيــَن لَ  ن هــؤلء بالغافلــ�ي

ــوَن{ )يونــس:7( ــا َغاِفُل ــْن آيَاِتَن ــْم َع ــَن ُه ــا َوالَِّذي ــواْ ِبَه ــا َواطَْمأَنُّ نَْي ــاِة الدُّ ــواْ ِباْلَحي ــا َورَُض ــوَن ِلَقاءنَ يَرُْج
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ي 
ن �ن ــوا صادقــ�ي ي المــوت، إن كان

ــن هــادوا لمــا دعاهــم لتمــ�ن ــون الذي ــه مكن وقــد فضــح الل  

ــِه ِمــن  زعمهــم أنهــم أوليــاء للــه، فقــال تعــاىل: }ُقــْل يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن َهــاُدوا ِإن زََعْمُتــْم أَنَُّكــْم أَْوِلَيــاء ِللَّ

ي ضــوء علمــه 
{ )الجمعــة:6(، حيــث أكــد ســبحانه ســلفاً �ن َ ن ــُوا اْلَمــْوَت ِإن ُكنُتــْم َصاِدِقــ�ي ــاِس َفَتَمنَّ ُدوِن النَّ

ْونَــُه أَبَــداً ِبَمــا  ي المــوت، فقــال تعــاىل: }َوَل يََتَمنَّ
عــز وجــل بحالهــم بأنهــم لــن يســتجيبوا لطلــب تمــ�ن

ــة:7( ــْم...{ )الجمع ــْت أَيِْديِه َم َقدَّ

ــُه َعِليــٌم  وعقــب ســبحانَه عــى إخبــاره عــن هــذه الحقيقــة المتعلقــة بحالهــم، بقولــه: }َواللَّ   

ــَهاَدِة  وَن ِإىَل َعاِلــِم اْلَغْيــِب َوالشَّ * ُقــْل ِإنَّ اْلَمــْوَت الَّــِذي تَِفــرُّوَن ِمْنــُه َفِإنَّــُه ُماَلِقيُكــْم ثـُـمَّ تـُـرَدُّ َ ن ِبالظَّاِلِمــ�ي

، ومــن أعظــم الذنــب الخلــل  ن ــْم تَْعَمُلــوَن{  )الجمعــة:7 - 8(، فاللــه عليــم بالظالمــ�ي ُئُكــم ِبَمــا ُكنُت َفُيَنبِّ

يمانيــة، حيــث يقــول ســبحانه عــى لســان عبــده لقمــان الحكيــم: }َوِإْذ َقــاَل  ي العقيــدة الإ
المحــدث �ن

َْك َلظُْلــٌم َعِظيــٌم{ )لقمــان:13(، هــذا التعقيــب  ِّ ِْك ِباللَّــِه ِإنَّ الــ�ش ْ َّ َل تـُـ�ش ي َ
ُلْقَمــاُن ِلبِْنــِه َوُهــَو يَِعظـُـُه يـَـا بـُـ�ن

ي المــوت بمــا يكــذب زعمهــم أنهــم أوليــاء للــه مــن دون النــاس، 
ي التقاعــس عــن تمــ�ن

عــى منحاهــم �ن

ي لقائــه ســبحانه، ويضــاف إىل هــذا التعقيــب 
فلــو كانــوا يؤمنــون بذلــك حقيقــة، لســارعوا لتمنيــه حبــاً �ن

التأكيــد عــى حقيقــة إيمانيــة، خاصــة بحتميــة المــوت، فهــو واقــع بالخلــق جميعهــم، تحــت مظلــة 

ــٍل ِكَتاٌب()الرعــد: 38(. ــُكلِّ أََج )ِل

ي لقاصــدي الدنيــا كغايــة مرجــوة دون الآخــرة، بيــان أن هــذه الفئــة مــن 
ومــن التبكيــت القــرآ�ن  

ــاِس َمــن يَُقــوُل  ات، فقــال تعــاىل: }...َفِمــَن النَّ ي الآخــرة نصيــب، أو حــظ مــن الخــ�ي
النــاس ليــس لهــا �ن

ي الآِخــرَِة ِمــْن َخــالٍَق{ )البقــرة:200( وأي حرمــان أفظــع مــن أن يحــرم المــرء  ِ
نَْيــا َوَمــا َلــُه �ن ي الدُّ ِ

َربََّنــا آِتَنــا �ن

، ممــا أعــده  ن رأت، ول أذن ســمعت، ول خطــر عــى قلــب بــ�ش ي فيهــا مــا ل عــ�ي
نعيــم الآخــرة؟! الــ�ت

ي الآخــرة حســنة، وأن يقيهــم 
ــا، و�ن ي الدني

، الذيــن ســألوه أن يؤتَيهــم حســنة �ن ن ــاده المتقــ�ي ــه لعب الل

ــْوَن أُُجوَرُكــْم يـَـْوَم اْلِقَياَمــِة  عــذاب النــار، وهــو القائــل ســبحانه: }ُكلُّ نَْفــٍس َذآِئَقــُة اْلَمــْوِت َوِإنََّمــا تَُوفَّ

نَْيــا ِإلَّ َمَتــاُع اْلُغــُرور{  )آل عمــران:185( ــَة َفَقــْد َفــاَز َومــا اْلَحَيــاُة الدُّ ــاِر َوأُْدِخــَل اْلَجنَّ َفَمــن زُْحــِزَح َعــِن النَّ
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�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف التطلع  إلحدى الحسنيني

معززات التطلع لنيل إحدى الحسنيني:  

ــة  ي جن
ــد المقيــم، �ن ــم الخال ي ظــل النعي

ــه، �ن ــد رب ــد للشــهيد عن ــذي أُع ــم ال المقــام الكري  

ــب  ي قل
ن �ن ــني�ي ــع للحس ــدة التطل ــوخ عقي ــززات رس ــرز مع ــد أب ــدُّ أح ــماوات والأرض، يع ــا الس عرضه

لــة الدنيــا مــن الآخــرة، وفنــاء الأوىل وبقــاء الثانيــة،  ن ان ذلــك بالتصــور الواضــح لم�ن المؤمــن، مــع اقــ�ت

ــاة دون  ي حي
ــى �ن ــه يبق ــماوات والأرض، وأن ــك الس ــد مل ــة عن ــهيد الرفيع ــة الش ــك مكان ــاف إىل ذل يض

يــة، صــى اللــه  لتــه عنــد اللــه، تمــ�ن خــ�ي ال�ب ن ه مــن الخلــق، ولمقــام الشــهيد وم�ن مــوت، بخــالف غــ�ي

ــوَل  ــرََة، أَنَّ رَُس ي ُهَريْ ــه، فعــن أ�ب ي ســبيل الل
ــل الشــهادة �ن ــه مــن حظــوة - ني ــا ل ــه وســلم - عــى م علي

ــُل،  ــِه َفأُْقَت ي َســِبيِل اللَّ
ــُل �ن ِّي أَُقاِت

ــِذي نَْفــىِسي بيــده، َوِدْدُت أَ�ن ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )َوالَّ اللَّ

)*
1

ــِه( ) ــَهُد ِباللَّ ــا أَْش ــنَّ ثاََلثً ــرََة يَُقوُلُه ــو ُهَريْ ــَكاَن أب ــُل، َف ــمَّ أُْقَت ــا، ثُ ــمَّ أُْحَي ــُل، ثُ ــمَّ أُْقَت ــا، ثُ ــمَّ أُْحَي ثُ

ي إحداهمــا الظفــر والنــ�، الوعــود الربانيــة 
، الــ�ت ن حــدى الحســني�ي ومــن معــززات التطلــع لإ  

ــا  ــا أَيَُّه ــل: }يَ ــز وج ــال ع ، فق ن ــ�ي ــ� المب ــم بالن ــد وعده ، فق ن ــ�ي ــ� والتمك ن بالن ــ�ي ــة للمؤمن الصادق

ــْت أَْقَداَمُكــم{ )محمــد:7(، وقــال تعــاىل: }ِإن يَنُ�ُْكــُم الّلــُه  ــَه يَنُ�ُْكــْم َويَُثبِّ وا اللَّ الَِّذيــَن آَمُنــوا ِإن تَنــُ�ُ

ــن بَْعــِدِه َوَعــَى الّلــِه َفْلَيَتــَوكِِّل اْلُمْؤِمُنــوَن{ )آل  َفــالَ َغاِلــَب َلُكــْم َوِإن يَْخُذْلُكــْم َفَمــن َذا الَّــِذي يَنُ�ُُكــم مِّ

ــران: 160( عم

ن لدينهــم، فقــال تعــاىل: }َوَعــَد  ن بالســتخالف والتمكــ�ي ومــن هــذه المعــززات وعــد المؤمنــ�ي  

َرِْض َكَمــا اْســَتْخَلَف الَِّذيــَن ِمــن َقْبِلِهــْم  ي اْلأ ِ
اِلَحــاِت َلَيْســَتْخِلَفنَُّهم �ن اللَّــُه الَِّذيــَن آَمُنــوا ِمنُكــْم َوَعِمُلــوا الصَّ

ُكــوَن  ِ ْ ي َل يُ�ش ِ
ــن بَْعــِد َخْوِفِهــْم أَْمنــاً يَْعُبُدونـَـ�ن َلنَُّهــم مِّ َ َلُهــْم َوَلُيَبدِّ ــِذي ارْتـَـىصن َّ َلُهــْم ِديَنُهــُم الَّ ن َ ــ�ن َوَلُيَمكِّ

ــور:55( ــُقوَن{  )الن ــُم اْلَفاِس ــَك ُه ــَك َفأُْوَلِئ ــَد َذِل ــَر بَْع ــن َكَف ــْيئاً َوَم ي َش �بِ

وحقــق اللــه لنبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، العــودة إىل وطنــه فاتحــاً، وفــاء لوعــد وعــده   

ــاء  ــن َج ــُم َم ِّي أَْعَل �ب ــل رَّ ــاٍد ُق َك ِإىَل َمَع ــَرادُّ ــْرآَن َل ــَك اْلُق ــرََض َعَلْي ــِذي َف ــاىل: }ِإنَّ الَّ ــال تع ــث ق ــاه، حي إي

{ )القصــص:85( ٍ
ن ِبــ�ي ي َضــاَلٍل مُّ ِ

ِباْلُهــَدى َوَمــْن ُهــَو �ن

، ومن تم�ن الشهادة. ي
ي التم�ن

، باب ما جاء �ن ي
* صحيح البخاري، كتاب التم�ن
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والمؤمــن المهاجــر عــن وطنــه قــ�اً وظلمــاً، وهــو يتطلــع لأن تتحقــق لــه عــودة، يوقــن بــأن   

هــذا التطلــع لــه مــا يعــززه مــن واقــع الأمــم وتاريخهــا، وبالأخــص عنــد مطالعــة مجريــات أحــداث 

، صــى اللــه عليــه وســلم، بعــد أن هاجــر، وخــالل بضــع  ي ة النبويــة المطهــرة، فمــا لبــث النــ�ب الســ�ي

، عــاد فاتحــاً لمكــة المكرمــة، يهــدم أصنامهــا، ويقيــم فيهــا الحــق والعــدل، عــى منهــاج ربــه،  ن ســن�ي

يمــان بالبعــث والنشــور، وبقــدرة اللــه عــى إحــداث التغي�ي المنشــود  منطلقــاً مــن عقيــدة التوحيــد والإ

ن بمحقهــم، واســتئصال شــأفتهم.    ي واقــع الظالمــ�ي
ن لصالحهــم، و�ن ي واقــع المســتضعف�ي

�ن

النرص والعزة والتمكني ألهل فلسطني:  

ن يعانــون مــن تبعــات الحتــالل الغاشــم لأرضهــم ومقدســاتهم، ومــا يتبــع  أهــل فلســط�ي  

ذلــك مــن ويــالت وتداعيــات نالــت مــن دمائهــم، وحرياتهــم، واقتصادهــم، لكنــه لــم ولــن ينــال بــإذن 

نف  ــ�ن ــم ت ــون، وجراحه ــم مكلوم ــ�ت وه ــم، ح ــة انتصاره ــم، وحتمي ــم بحقه ــن إيمانه ــاىل م ــه تع الل

دمــاً، لــم يســقطوا الرايــة، وســتبقى هاماتهــم تناطــح الســحاب، فهــم ينهضــون بعــد الجــراح أقــوى 

ممــا كانــوا قبلهــا، وصحابــة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أثــ�ن اللــه عــى عزيمتهــم وثباتهــم، 

ن للعــال عــى الرغــم مــن جراحهــم، فقــال عــز وجــل فيهــم: }الَِّذيــَن اْســَتَجابُواْ ِلّلــِه  إذ وثبــوا ناهضــ�ي

ــٌر َعِظيــٌم{ )آل عمــران:172(. ــْم َواتََّقــواْ أَْج ــْرُح ِللَِّذيــَن أَْحَســُنواْ ِمْنُه ــُم اْلَق ــا أََصابَُه ــِد َم َوالرَُّســوِل ِمــن بَْع

ن عــن الستســالم للجــراح والحــزن والوهــن، فيقــول تعــاىل: }َولَ تَِهُنــوا  واللــه ينهــى المؤمنــ�ي  

{ )آل عمــران:139(، ويتبــع اللــه هــذا النهــي بلفــت الأنظــار  َ ن ْؤِمِنــ�ي َْعَلــْوَن ِإن ُكنُتــم مُّ َولَ تَْحزَنـُـوا َوأَنُتــُم الأ

ــوم  ــن �ه ي ــم، فم ه ــم، ول لغ�ي ــا له ــدوم أحواله ــام دول، ل ت ــق، أن الأي ي الخل
ــة �ن ــنة ثابت إىل س

، إىل  ن ن بهــا مــن المؤمنــ�ي ي آياتــه مــن المخاطبــ�ي
ســاءه آخــر، ويلفــت القــرآن الكريــم أنظــار المتدبريــن �ن

، فيقــول عــز وجــل: }ِإن  ن حتميــة انتصارهــم، وتغــ�ي أحوالهــم، مــن الســتضعاف إىل القــوة والتمكــ�ي

ــاِس َوِلَيْعَلــَم الّلــُه الَِّذيــَن  َ النَّ ن ْ يَّــاُم نَُداِوُلَهــا بـَـ�ي
ْثُلــُه َوِتْلــَك الأ يَْمَسْســُكْم َقــْرٌح َفَقــْد َمــسَّ اْلَقــْوَم َقــْرٌح مِّ

{ )آل عمــران: 140( َ ن ــ�ي ــبُّ الظَّاِلِم ــُه لَ يُِح ــَهَداء َوالّل ــْم ُش ــَذ ِمنُك ِخ ــواْ َويَتَّ آَمُن
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�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف التطلع  إلحدى الحسنيني

ن أصنــاف النــاس، مــن ناحيــة منهــج الذيــن يرجــون مــن اللــه مثوبــة  لكــن الفــرق شاســع بــ�ي  

ي 
ن مــن رحمــة اللــه، وحــول هــذه المعا�ن ن اليائســ�ي ن البائســ�ي وأجــراً، حــ�ت وهــم مثخنــون بالجــراح، وبــ�ي

ي ابِْتَغــاء اْلَقــْوِم ِإن تَُكونـُـواْ تَأَْلُمــوَن َفِإنَُّهــْم يَأَْلُمــوَن َكَمــا تَأَْلمــوَن َوتَرُْجــوَن  ِ
يقــول ســبحانه: }َولَ تَِهُنــواْ �ن

ــاً{  )النســاء:104( ــاً َحِكيم ــُه َعِليم ــوَن َوَكاَن الّل ــا لَ يَرُْج ــِه َم ــَن الّل ِم

يمــان بحتميــة الوجــود والبقــاء، رغــم تفاقــم الكيــد، وحْبــك المؤامــرات،  ومــن معــززات الإ  

ي 
ــ�ت ــة، ال ــة الناجي ن بالطائف ــلم�ي ــلم، للمس ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ى الرس ــ�ش ــداء، ب ــانة الأع وترس

ــه  ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــْعَبَة، عــن الن ــن ُش َِة ب ــ�ي ســتبقى ظاهــرة رغــم الصعــاب الجامحــة، فعــن اْلُمِغ

ــِة( )1( ــْوِم اْلِقَياَم ــَن ِإىَل يَ ــقِّ ظَاِهِري ــَى اْلَح ــوَن َع ي يَُقاِتُل ِ
ــ�ت ــْن أُمَّ ــٌة ِم ــَزاُل طَاِئَف ــال: )َل تَ ــلم، ق وس

ي روايــة عــن ثَْوبـَـاَن، قــال: قــال رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم: )َل تـَـَزاُل طَاِئَفــٌة مــن 
و�ن  

َ أَْمــُر اللَّــِه َوُهــْم َكَذِلــَك( )2(  ي ِ
ُُّهــْم مــن َخَذَلُهــْم، حــ�ت يَــأْ�ت ُ ، َل يَ�ن ي ظَاِهِريــَن عــى اْلَحــقِّ ِ

ــ�ت أُمَّ

ي المحافظــة عــى اســتمرارية الوجــود والبقــاء، يقــوم عــى 
وعمــاد منهــج الطائفــة الناجيــة �ن  

الصــ�ب والمصابــرة والربــاط والتقــوى، عمــالً بأمــر اللــه لهــم، حيــث يقــول عــز وجــل: }يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن 

ــران: 200(. ــون{ )آل عم ــم تفلح ــَه لعلك ــواْ الّل ــواْ َواتَُّق ــُرواْ َوَراِبطُ ُواْ َوَصاِب ــ�بِ ــواْ اْص آَمُن

، والتحــرر  ن ــ�ي ــح المب ــا بالفت ، وأن يعجــل لن ن ســالم والمســلم�ي نرجــوه ســبحانه أن ينــ� الإ  

، وأن  ن ــ�ي ي علي
ــل شــهداءنا �ن ــا، ويتقب ن وأ�هــم، وأن يحــرر أ�ان ــود الظالمــ�ي ــه مــن قي ــا نحــن في مم

ــا لَ  ــا، ونســأله ســبحانه ســؤال خــ�ي الســلف: }َربََّن ــا واهتمامن ــا ومحــط أنظارن ن أملن يجعــل الحســني�ي

ــران:8(. ــاُب{ )آل عم ــَت اْلَوهَّ ــَك أَن ــًة ِإنَّ ــَك رَْحَم ــن لَُّدن ــا ِم ــْب َلَن ــا َوَه ــَد ِإْذ َهَديَْتَن ــا بَْع ــِزْغ ُقُلوبََن تُ

يمان، باب نزول عيىس ابن مريم حاكماً... 1. صحيح مسلم، كتاب الإ

هــم  ي ظاهريــن عــى الحــق ل ي�ن
مــارة، بــاب قولــه صــى هللا عليــه وســلم: )ل تــزال طائفــة مــن أمــ�ت 2. صحيــح مســلم، كتــاب الإ

مــن خالفهــم(.
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ي هجــر، 
ك، وهــي مشــتقة مــن الفعــل الثــال�ش ي أبســط معانيهــا اللغويــة الــ�ت

ي �ن
الهجــرة تعــ�ن  

ي النتقــال مــن مــأوى إىل آخــر، ســواء عــى نطــاق فــردي، أم جماعــي، ويطلــق مصطلــح المهاجــر 
وتعــ�ن

ــرة  ــباب الهج ــن أس ــه، وم ــك وغايات ــبابه لذل ــن أس ــر ع ــض النظ ــرة، بغ ــل الهج ــوم بفع ــن يق ــى م ع

ــون  ــح أن تك ــرى، يطم ــة أخ ــة، إىل أمكن ــية معين ــة أو معيش ــة أو أمني ــاع اقتصادي ــن أوض ــروب م اله

ــا.  ــر منه ــات المهاج ــن البيئ ــل م أفض

ــاء  ــها أنبي ــد مارس ــه، وق ــن أعدائ ــرار م ــه، والف ــاً لن�ت ــن طلب ــرة بالدي ــت الهج ــاً كان وديني  

ي هجــرة 
ي أبهــى صورهــا �ن

ســالمي، تمثلــت �ن ي العهــد الإ
وصالحــون، والهجــرة بالديــن مــن بلــد إىل آخــر، �ن

ي توجــت بهجــرة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، 
مســلمي مكــة المكرمــة إىل المدينــة المنــورة، والــ�ت

ســالم، وانتصــار الديــن،  ي اللــه عنــه، ولعالقــة الهجــرة بالدعــوة إىل الإ
ي بكــر الصديــق، ر�ن وصاحبــه أ�ب

، فقــد نزلــت آيــات قرآنيــة كريمــة تحــدد أحكامــاً واضحــة لهــا، ولبعــض متعلقاتهــا  ن وعــزة المســلم�ي

وتداعياتهــا، وبهــدف الســتذكار واســتنباط  العــ�ب والأحــكام مــن أدلــة الهجــرة وتداعياتهــا، ســنحاول 

ــوادث  ــل ح ي ظ
ــة، و�ن يف ــة ال�ش ــرة النبوي ــرى الهج ــبة ذك ــة، بمناس ــك الأدل ي تل

ــرة �ن ــرة متدب ــاء نظ إلق

ي ســت مســائل 
الهجــرة الحديثــة الق�يــة منهــا والختياريــة، ويتخلــل هــذه النظــرة محاولــة التأمــل �ن

ــة عــن ســؤال: مــ�ت يكــون  جاب ــة الإ ــم محاول ــج عــى حكــم الهجــرة، ث ــدءاً مــن التعري ــة، ب ذات صل

تــارك الهجــرة ظالمــاً لنفســه؟ وأهميــة باعــث الهجــرة لمثوبتهــا، والوقــوف عنــد الهجــرة كأمــارة وعالمــة 

نظــرة يف معنــى الهجــرة 

وأهدافهــا وفقــه أحكامهــا

الشيخ إبراهيم خليل عوض هللا

رئيس التحرير 



15

ن بهجرتهــم عــن أوطانهــم،  ن المتســبب�ي ن بالظالمــ�ي وع لعالقــة المســلم�ي فارقــة، وبيــان الوجــه المــ�ش

ــة  ــوء الأدل ي ض
ــاكاة، �ن ــر بالمح ــوذج جدي ــار كأنم ــن والأنص ن المهاجري ــ�ي ــة ب ــة للعالق ــورة البهي والص

ــة والواقــع التطبيقــي العمــىي لهــا.   النظري

حكم الهجرة:  

ــم، ومنهــا  ــواع، منهــا الضطــراري، ومنهــا الختيــاري، ومنهــا المســتمر الدائ الهجــرة أن  

ســالم، كانــت بســبب ظــروف قهريــة أحاطــت بالرســول، صــى  ي بدايــة العهــد بالإ
المنقطــع، فالهجــرة �ن

ي مرحلــة 
اللــه عليــه وســلم، والثلــة المؤمنــة الأوىل، وقــد وصلــت لأن تكــون فرضــاً واجبــاً، ولــم تكــن �ن

ســالم، وحمايــة وجــود  ي تلــك المرحلــة كانــت متطلبــاً لنتصــار الإ
الفــرض اختياريــة أو مزاجيــة؛ لأنهــا �ن

ســالم المتــوج بالفتــح الأعظم، أوقــف العمل  ، وبعــد العــودة إىل مكــة المكرمــة وانتصــار الإ ن المســلم�ي

ي اللــه عنهمــا، قــال: قــال رســول اللَّــِه، 
ــاٍس، ر�ن بفــرض الهجــرة، ففــي الحديــث الصحيــح، عــن ابــن َعبَّ

ــُروا( )1( ــٌة، َوِإَذا اْســُتْنِفرْتُْم َفانِْف ــاٌد َوِنيَّ ــْن ِجَه ــِح، َوَلِك ــَد الَفْت صــى اللــه عليــه وســلم: )لَ ِهْجــرََة بَْع

ِّ، َصــىَّ اللــُه  ي ــ�بِ ــِد بْــِن َمْســُعوٍد، ِإىَل النَّ وعــن ُمَجاِشــِع بــن َمْســُعوٍد، قــال: )َجــاَء ُمَجاِشــٌع ِبأَِخيــِه ُمَجاِل

ــْن  ــَة، َوَلِك ــِح َمكَّ ــَد َفْت ــرََة بَْع ــاَل: لَ ِهْج ــرَِة، َفَق ــَى الِهْج ــَك َع ــٌد يَُباِيُع ــَذا ُمَجاِل ــاَل: َه ــلََّم، َفَق ــِه َوَس َعَلْي

ــالَِم( )2( ْس ــَى الإِ ــُه َع أُبَاِيُع

ي اللــه عنهــا، َوِهــَي ُمَجــاِورٌَة 
ٍ إىل َعاِئَشــَة، ر�ن ْ وعــن َعطَــاٍء يقــول: َذَهْبــُت مــع ُعَبْيــِد بــن ُعَمــ�ي  

ــَة( )4( ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم َمكَّ )3(، فقالــت لنــا: )انَْقطََعــْت اْلِهْجــرَُة ُمْنــُذ َفَتــَح اللــه عــى نَِبيِّ
ٍ ِبَثِبــ�ي

اْلِهْجــرَِة،  عــن  َفَســأََلَها   ، ٍ ْ ُعَمــ�ي بــن  ُعَبْيــِد  مــع  َعاِئَشــَة  ُزرُْت  قــال:  َربَــاٍح،  ي  أ�ب بــن  َعطَــاِء   وعــن 

ــِه، َوِإىَل رَُســوِلِه، صــى اللــه عليــه  فقالــت: )َل ِهْجــرََة اْلَيــْوَم، كان الُمْؤِمــُن يَِفــرُّ أََحُدُهــْم ِبِديِنــِه إىل اللَّ

ْســاَلَم، َفاْلُمْؤِمــُن يَْعُبــُد َربَّــُه َحْيــُث  ــا اْلَيــْوَم؛ َفَقــْد أَظَْهــَر اللــه اْلإِ َ عليــه، َفأَمَّ ن َ وســلم، َمَخاَفــَة أَْن يُْفــ�ت

ــٌة( )5( َشــاَء، َوَلِكــْن ِجَهــاٌد َوِنيَّ

. ، باب فضل الجهاد والس�ي 1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي
، باب ل هجرة بعد الفتح.  2. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

ي آخــره راء، وهــو جبــل عظيــم بالمزدلفــة، عــى يســار الذاهــب منهــا 
( بفتــح الثــاء وكــ� البــاء، وســكون اليــاء، و�ن 3.قولــه: )ثبــ�ي

ن الذاهب من م�ن إىل عرفات. )عمدة القاري: 9/ 262(  ، وعى يم�ي إىل م�ن
، باب ل هجرة بعد الفتح.  4. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

5. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب منه.

لم�ة العدد
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ي اللــه عنهــا، قالــت: )انَْقطََعــْت اْلِهْجــرَُة ُمْنــُذ َفَتــَح اللــه عــى 
ي روايــة عنــه أن َعاِئَشــَة، ر�ن

و�ن  

ــَة( )1( ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم َمكَّ نَِبيِّ

ي أبا يعى، قال: كانت الهجرة فرضاً إىل أن فتحت مكة.
، أن القا�ن ي زاد المس�ي

جاء �ن  

ب:  ي الهجرة عى ثالثة أ�ن
وقال الحسن: فرض الهجرة باق، واعلم أن الناس �ن  

ي دار الحــرب، خوفــاً عى نفســه، وهو 
ســالم �ن    1( مــن تجــب عليــه، وهــو الــذي ل يقــدر عــى إظهــار الإ

 قــادر عــى الهجــرة، فتجــب عليــه، لقولــه تعــاىل: }أََلــْم تَُكــْن أَرُْض الّلــِه َواِســَعًة َفُتَهاِجُرواْ{)النســاء: 97( 

ي دار الحرب.
، مــن ل تجــب عليــه، بــل تســتحب لــه، وهــو مــن كان قادراً عــى إظهــار دينــه �ن ي

     2( والثــا�ن

    3( والثالــث، مــن ل تســتحب لــه، وهــو الضعيــف الــذي ل يقــدر عــى إظهــار دينــه، ول عــى الحركــة، 

ي والزَِمــن، فلــم تســتحب لــه؛ للحوق المشــقة. )2(
كالشــيخ الفــا�ن

ي الفتــح: فــال تجــب الهجــرة مــن بلــد قــد 
ويشــبه مــا ذهــب إليــه الحســن قــول ابــن حجــر �ن  

ن أحــد ثالثــة: فتحــه المســلمون، أمــا قبــل فتــح البلــد، فمــن بــه مــن المســلم�ي

    الأول: قادر عى الهجرة منها، ل يمكنه إظهار دينه، ول أداء واجباته، فالهجرة منه واجبة.

ن بهــا،  : قــادر، لكنــه يمكنــه إظهــار دينــه، وأداء واجباتــه، فمســتحبة لتكثــ�ي المســلم�ي ي
    الثــا�ن

ومعونتهــم وجهــاد الكفــار، والأمــن مــن غدرهــم، والراحــة مــن رؤيــة المنكــر بينهــم.

ــه،  ــى نفس ــل ع ــإن حم ــة، ف قام ــه الإ ــوز ل ه، فتج ــ�ي ــرض أو غ ــن أ� أو م ــذر م ــز بع ــث: عاج    الثال

ــر.)3( ــا أج ــروج منه ــف الخ وتكل

ســالم،  فبعــض العلمــاء يــرون أن الهجــرة انقطعــت بفتــح مكــة؛ بعــد أن صــارت مكــة بلــد الإ  

وقــال الحســن: الهجــرة غــ�ي منقطعــة أبــداً، وأمــا قولــه عليــه الســالم: )َل ِهْجــرََة بَْعــَد الَفْتــِح( فالمــراد 

ي بعــض الأزمــان كــون 
ســالم، أمــا لــو اتفــق �ن الهجــرة المخصوصــة؛ فإنهــا انقطعــت بالفتــح، وبقــوة الإ

ــر  ــوكة، وإن هاج ــم ش ــم معه ــبب كونه ــار بس ــل للكف ــة، ويحص ــم قل ي عدده
ــد، و�ن ي بل

ن �ن ــ�ي المؤمن

ــم  ــا تلزمه ــار، فهاهن ــوكة الكف ــت ش ــرى، ضعف ــدة أخ ــوا إىل بل ــدة، وانتقل ــك البل ــن تل ــلمون م المس

ي الهجرة مــن مكــة إىل المدينــة. )4( 
 الهجــرة، عــى مــا قالــه الحســن؛ لأنــه قــد حصــل فيهــم مثــل العلــة �ن

، باب ل هجرة بعد الفتح.   1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي
 156 /2  : 2. زاد المس�ي
3. فتح الباري:  6/ 190

.169 /15 : 4. التفس�ي الكب�ي
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ي المحيــط بالمهاجــر، فهــو حكــم 
ممــا ســبق يظهــر أن حكــم الهجــرة، يرتبــط بالظــرف الديــ�ن  

ي أحيــان أخــرى، وذلــك كلــه مرتبــط 
ي الكــف عنهــا �ن

ي اللــزوم والوجــوب أحيانــاً، كمــا يقتــىصن
مــرن، يقتــىصن

ي يقيــم فيهــا، فــإن كانــت بيئــة قهريــة يضيــق عليــه 
ي البيئــة الــ�ت

بحجــم المؤثــرات المحيطــة بالمســلم �ن

ي مثــل هــذه الحالــة تُطَْلــب إىل 
فيهــا القيــام بواجباتــه الدينيــة، أو يضطهــد بســبب ذلــك، فالهجــرة �ن

بلــد أكــ�ش أمانــاً أو حريــة،  ول تُطَْلــب إن لــم تبلــغ بــه الشــدائد، والمضايقــات حــد الخطــر الداهــم. 

متى يكون تارك الهجرة ظاملاً لنفسه؟  

ــة  ــة القهري ي البيئ
ــرة �ن ــن الهج ــس ع ــر أن المتقاع ــاً، يظه ن آنف ــ�ي ــرة المب ــم الهج ــوء حك ي ض

�ن  

ــا  ــاً فيه ــاءه مقيم ــإن بق ــه، ف ــل بأحكام ــالم، أو العم س ــه الإ ــبب اعتناق ــرء بس ــا الم ــد فيه ي يضطه
ــ�ت ال

ــة  ي ظــل حال
ــه الأذى والظلــم �ن ــة، وقــد يلحــق ب ــه الديني ــازل عــن واجبات ــة، والتن ــه المهان يجلــب إلي

ن لتبعــات الســتضعاف بأنهــم  ي للمستســلم�ي
ي يعايشــها، مــن هنــا كان الوصــف الربــا�ن

الســتضعاف الــ�ت

ــَم  ــواْ ِفي ــِهْم َقاُل ــي أَنُْفِس ــُة ظَاِلِم ــُم اْلَمالآِئَك اُه ــَن تََوفَّ ــل: }ِإنَّ الَِّذي ــز وج ــال ع ــهم، فق ــون لأنفس ظالم

ــِه َواِســَعًة َفُتَهاِجــُرواْ ِفيَهــا َفأُْوَلـــِئَك  ــْن أَرُْض الّل ــْم تَُك ــَواْ أََل ي الأَرِْض َقاْل ِ
َ �ن ن ــا ُمْســَتْضَعِف�ي ــواْ ُكنَّ ــْم َقاُل ُكنُت

ــاء:97( اً{ )النس ــ�ي ــاءْت َمِص ــُم َوَس ــْم َجَهنَّ َمأَْواُه

هــم  اُهــُم اْلَمالآِئَكُة{تقبــض أرواحهــم، وحــ�ي عــن الحســن، أن المعــ�ن تح�ش المــراد بـــ } تََوفَّ  

ك الهجــرة، وقــول المالئكــة: }ِفيــَم  إىل النــار، و}ظَاِلِمــي أَنُْفِســِهْم{ نصــب عــى الحــال، أي ظالميهــا بــ�ت

ــوا  ــح؛ إذ كان ــ�ي صحي ــذار غ ي الأَرِْض{ اعت ِ
َ �ن ن ــَتْضَعِف�ي ــا ُمْس ــؤلء: }ُكنَّ ــول ه ــخ، وق ــر وتوبي ــْم{ تقري ُكنُت

ــْن  ــْم تَُك يســتطيعون الحيــل، ويهتــدون الســبيل، ثــم وقفتهــم المالئكــة عــى ذنبهــم، بقولهــم: }أََل

ي قــول هــؤلء هــي أرض مكــة خاصــة، وأرض اللــه هــي 
ــِه َواِســَعًة َفُتَهاِجــُرواْ فيهــا{ والأرض �ن أَرُْض الّل

ي 
ــو�ن ــد ت ــي بع ــا ه ــة إنم ــذه المقال ــن، وه ــع الأم ــا إىل موض ــروا فيه ــراد فتهاج ــالق. والم ط الأرض بالإ

، وإل فلــو ماتــوا كافريــن لــم يقــل لهــم  ن المالئكــة لأرواح هــؤلء، وهــي دالــة عــى أنهــم ماتــوا مســلم�ي

ن أحــد منهــم  ي الصحابــة لشــدة مــا واقعــوه، ولعــدم تعــ�ي
ب عــن  ذكرهــم �ن شــيئاً مــن هــذا، وإنمــا أ�ن

 )
1

ــأن مأواهــم جهنــم. )* يمــان، ولحتمــال ردتــه، وتوعدهــم اللــه تعــاىل ب بالإ

ي تفس�ي الكتاب العزيز:  2/ 100. 
ن �ن * المحرر الوج�ي

لم�ة العدد
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ي عــاله مــن هــذا التأنيــب، ومــن وصــف ظلــم النفــس، العاجزيــن حقيقة 
واســتث�ن اللــه جــل �ن  

ــاِل َوالنَِّســاء  ــَن الرَِّج َ ِم ن ة الهجــرة حــال الســتضعاف، فقــال عــز وجــل: }ِإلَّ اْلُمْســَتْضَعِف�ي عــن مبــا�ش

ي اللــه عنهمــا: 
ــاٍس، ر�ن ــُدوَن َســِبيالً{ )النســاء:98(،  قــال ابــن َعبَّ ــًة َولَ يَْهَت ــَداِن لَ يَْســَتِطيُعوَن ِحيَل َواْلِوْل

ــاِء()1( ــي مــن النَِّس ــَداِن، َوأُمِّ ــا مــن اْلِوْل ؛ أن َ ن ــَتْضَعِف�ي ــي مــن اْلُمْس ــا َوأُمِّ ــت أن )كن

فزمنــة الرجــال، وضعفــة النســاء، والولــدان، مســتثنون مــن الحكــم الســابق، والحيلــة لفــظ   

ــا،  هم ــدي وغ�ي ــد والس ــر مجاه ــا ذك ــة، فيم ــبيل المدين ــبيل س ــص، والس ــواع التخل ــباب أن ــام لأس ع

ــبل.)2(  ــع الس ي جمي
ــام �ن ــه ع ــواب أن والص

أهمية باعث الهجرة ملثوبتها:  

ي أيمــا عنايــة ببواعــث الســلوك، ومنــه الهجــرة 
ســالم عــ�ن الأمــور بمقاصدهــا وغاياتهــا، والإ  

ي ســبيله ســبحانه، وإل كانــت 
لأســباب دينيــة، فينبغــي أن يُقصــد بهــا وجــه اللــه تعــاىل، وأن تكــون �ن

ــوراً. ــاء منث هب

ــه، أَنَّ  ــه عن ي الل
ــر، ر�ن ــن ُعَم ــا، فع ــال وبواعثه ــد الأفع ــاً لمقاص ــالً تطبيق ــرة مث ب بالهج �ن  

ــت  ــْن كان ــَوى، َفَم ــا نَ ــِرٍئ م ــُكلِّ اْم ــِة، َوِل يَّ ــاُل ِبالنِّ َْعَم ــال: )اْلأ ــه وســلم، ق ــه علي ــى الل ــِه، ص ــوَل اللَّ رَُس

ــَرأٍَة  ــا، أو اْم ــا يُِصيُبَه ــُه لُدنَْي ُ ــت ِهْجرَت ــْن كان ــوِلِه، َوَم ــِه َورَُس ــُه إىل اللَّ ُ ــوِلِه، َفِهْجرَت ــِه َورَُس ــُه إىل اللَّ ُ ِهْجرَت

ــه( )3( ــَر إلي ــا َهاَج ــُه إىل م ُ ــا، َفِهْجرَت ُجَه َوَّ ن َ يَ�ت

هــا، فالــذي يهاجــر بهــدف النتصار  فالهجــرة للديــن، تختلــف صــورة وحكمــاً وأهدافــاً عــن غ�ي  

للديــن، ليــس كمــن دفعتــه الظــروف أو المطامــع لهجــر بلــده ووطنــه، فبعــض المهاجريــن يختــارون 

ــوط  ــوال الضغ ــك الأح ــن تل ــية، وم ــية قاس ــوال معيش ــن أح ــاً م ــرى هرب ــالد أخ ــرة إىل ب ــبيل الهج س

ي البلــد الــذي يهاجــر منــه، فهنــاك قهــر ســياسي ومنــع حريات، 
الممارســة مــن قبــل الجهــات المتنفــذة �ن

ي بعضهــا لضغــوط اقتصاديــة 
وهنــاك مخاطــر قــد تصــل إىل حــد تهديــد حيــاة النــاس، أو تعرضهــم �ن

ي ألــوان 
ائــب والأتــاوات، وتقييــد حركــة العبــور والنقــل، وبعــض النــاس تكــون لهــم رغبــات �ن مــن ال�ن

لعيشــهم وعيالهــم، فيختــارون ولــوج درب الهجــرة لتحقيــق مآربهــم وتطلعاتهــم.

ي فمات هل يصى عليه. 1. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الص�ب

ي تفس�ي الكتاب العزيز : 2/ 100.
ن �ن 2. المحرر الوج�ي

يمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى.  3. صحيح البخاري، كتاب الإ
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ن مــن يهاجــر تحــت ضغــط الظــروف               والفــرق مــن حيــث المثوبــة والرعايــة الربانيــة، واضــح بــ�ي

عــي، أو بهــدف النتصار  ن الــذي يهاجــر تنفيــذاً لحكــم �ش المعيشــية، أو لأســباب حياتيــة وخاصــة، وبــ�ي

ــه وســلم. ــه علي ن رســولنا محمــد، صــى الل ــ�ي ــم النبي ــم، وخات ــه القــرآن الكري ــا بين ــن، وفــق م  للدي

الهجرة أمارة وعالمة فارقة:  

ــن،  ــار للدي ي النتص
ــروف، �ن ــوال والظ ــا الأح ن تقتضيه ــ�ي ــارز ح ــا الب ــرة ودوره ــة الهج لأهمي  

ــة  ــه عالم ــا الل ــد جعله ــامية، فق ــة الس ــذه الغاي ــق ه ــدرب، ولتحقي ــذا ال ــى ه ــات ع ــد الطاق وحش

ــاح  ــم أنفــس المت ي ســبيله، وتقدي
ــة �ن ــن، المســتعدين للتضحي ن للدي ــ�ي ن فســطاط العامل ــ�ي ــة، ب فارق

ــواْ  ــَن آَمُن ــل: }ِإنَّ الَِّذي ــز وج ــال ع ــب، فق ــن الواج ن ع ــ�ي ــق المتخلف ن فري ــ�ي ــه، وب ــبيل الل ي س
ــم �ن لديه

واْ أُْوَلـــِئَك بَْعُضُهــْم أَْوِلَيــاء  نـَـَ�ُ ي َســِبيِل الّلــِه َوالَِّذيــَن آَوواْ وَّ ِ
َوَهاَجــُرواْ َوَجاَهــُدواْ ِبأَْمَواِلِهــْم َوأَنُفِســِهْم �ن

وُكْم  َّ يَُهاِجــُرواْ َوِإِن اْســَتنَ�ُ ٍء َحــ�ت ْ ي َ ــن سش ــن َولَيَِتِهــم مِّ بَْعــٍض َوالَِّذيــَن آَمُنــواْ َوَلــْم يَُهاِجــُرواْ َمــا َلُكــم مِّ

{ )الأنفــال: 72( ٌ يَثــاٌق َوالّلــُه ِبَمــا تَْعَمُلــوَن بَِصــ�ي ــْ�ُ ِإلَّ َعــَى َقــْوٍم بَْيَنُكــْم َوبَْيَنُهــم مِّ يــِن َفَعَلْيُكــُم النَّ ي الدِّ ِ
�ن

ن المهاجريــن الذيــن  ي تفســ�ي الســعدي، أن هــذا عقــد مــوالة ومحبــة، عقدهــا اللــه بــ�ي
جــاء �ن  

ن الأنصــار الذين  ي ســبيل الله، وبــ�ي
ي ســبيل اللــه، وتركــوا أوطانهــم للــه لأجل الجهــاد �ن

آمنــوا وهاجــروا �ن

ي ديارهــم وأموالهــم وأنفســهم، 
آووا رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، وأصحابــه، وأعانوهــم �ن

فهــؤلء بعضهــم أوليــاء بعــض؛ لكمــال إيمانهــم، وتمــام اتصــال بعضهــم ببعــض. }َوالَِّذيــَن آَمُنــواْ 

َّ يَُهاِجــُرواْ{، فإنهــم قطعــوا وليتكــم بانفصالهــم  ٍء َحــ�ت ْ ي َ ــن سش ــن َولَيَِتِهــم مِّ َوَلــْم يَُهاِجــُرواْ َمــا َلُكــم مِّ

ن  ــ�ي ــة المؤمن ــم يكــن لهــم مــن ولي ــم يهاجــروا ل ي وقــت شــدة الحاجــة إىل الرجــال، فلمــا ل
عنكــم �ن

ــال  { والقت ــْ�ُ ــُم النَّ ــال مــن قاتلهــم، }َفَعَلْيُك ــِن{ أي لأجــل قت ي ي الدِّ ِ
وُكْم �ن ــَتنَ�ُ ء، لكنهــم }ِإِن اْس ي

سش

)
1

معهــم، وأمــا مــن قاتلوهــم لغــ�ي ذلــك مــن المقاصــد، فليــس عليكــم ن�هــم.  )*

*تفس�ي السعدي:1/ 327.

لم�ة العدد
ك

نظرة يف معنى الهجرة وأهدافها وفقه أحكامها
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ن وجماعاتهــم وأفرادهــم، وبهذا  ن فئــات المســلم�ي ط الهجــرة لصحــة المــوالة بــ�ي فاللــه يشــ�ت  

ــاء  ــْو تَْكُفــُروَن َكَمــا َكَفــُرواْ َفَتُكونُــوَن َســَواء َفــالَ تَتَِّخــُذواْ ِمْنُهــْم أَْوِلَي واْ َل الصــدد يقــول جــل شــأنه: }َودُّ

ــْواْ َفُخُذوُهــْم َواْقُتُلوُهــْم َحْيــُث َوَجدتَُّموُهــْم َولَ تَتَِّخــُذواْ ِمْنُهــْم  ي َســِبيِل الّلــِه َفــِإن تََولَّ ِ
َ يَُهاِجــُرواْ �ن َّ َحــ�ت

ــة،  ن تكــون الهجــرة واجب اط يطلــب حــ�ي ــه إىل أن هــذا الشــ�ت اً{ )النســاء:89(، مــع التنبي ــ�ي ــاً َولَ نَِص َوِلّي

ــاً. ع ــة �ش ومطلوب

            عالقة املسلمني بالظاملني املتسببني بهجرتهم عن أوطانهم:

ن  ــبب�ي ن المتس ــ�ي ن بالظالم ــلم�ي ــة المس وع لعالق ــ�ش ــه الم ــم الوج ــرآن الكري ي الق
ــه �ن ن الل ــ�ي ب  

يــِن َوَلــْم  ي الدِّ ِ
بهجرتهــم عــن أوطانهــم، فقــال عــز وجــل: }َل يَْنَهاُكــُم اللَّــُه َعــِن الَِّذيــَن َلــْم يَُقاِتُلوُكــْم �ن

{ )الممتحنــة:8( َ ن ُّوُهــْم َوتُْقِســطُوا ِإَلْيِهــْم ِإنَّ اللَّــَه يُِحــبُّ اْلُمْقِســِط�ي َ ــن ِديَاِرُكــْم أَن تَ�ب يُْخِرُجوُكــم مِّ

ن كافــة، يجــب أن يكــون لهــم  ن أو بعضهــم مــن ديارهــم أعــداء للمســلم�ي فمهجــرو المســلم�ي  

موقــف واضــح مــن مقاطعتهــم، ل تطبيــع العالقــات معهــم بــأي وجــه، فاللــه جعــل النقــاء مــن جرم 

، أمــا مــن تلبســوا  ن ــع التعامــل الســلمي مــع غــ�ي المســلم�ي ي ن ســبباً لقتضــاء ت�ش التهجــ�ي للمســلم�ي

ــه  ــوَن، حســب قول ــُم الظَّاِلُم ــَك ُه ــْم َفأُْوَلِئ ــن يََتَولَُّه ــراء، فتحــرم موالتهــم، وم ــة النك بهــذه الجريم

ــن ِديَاِرُكــْم َوظَاَهــُروا َعــَى  يــِن َوأَْخرَُجوُكــم مِّ ي الدِّ ِ
ــُه َعــِن الَِّذيــَن َقاتَُلوُكــْم �ن عــز وجــل: }ِإنََّمــا يَْنَهاُكــُم اللَّ

ــة:9( ــوَن{ )الممتحن ــُم الظَّاِلُم ــَك ُه ــْم َفأُْوَلِئ ــن يََتَولَُّه ــْم َوَم ــْم أَن تََولَّْوُه ِإْخَراِجُك

ــراءة  ــا، ب ــا وأجله ــن أبرزه ــور، م ــى أم ــه ع ــز حكم ن يرتك ــلم�ي ــ�ي المس ــع غ ــل م ــر التعام فأم  

ــق هــذا  ــم المســاندة، والعــون لتحقي ن مــن ديارهــم، أو تقدي ــة تهجــ�ي المســلم�ي الذمــة مــن خطيئ

ي واضــح ب�يــح اللفــظ، وجــالء 
ي حــال ثبــت التلبــس بهــذه الخطيئــة، فالحكــم الربــا�ن

العــدوان، و�ن

همــا. ن مــن  ســورة الممتحنــة وغ�ي ن الكريمتــ�ي ن الآيتــ�ي ي هاتــ�ي
، �ن المعــ�ن
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العالقة بني املهاجرين واألنصار أمنوذج يحتذى:  

بقــاء عــى وشــيجة القرابــة،  ي الإ
نســانية، بنجاحــه �ن ي تاريــخ الإ

ســالم موقفــاً عظيمــاً �ن ســطر الإ  

ي العالقــات 
تــب عليهــا صــالت وأحــكام خاصــة �ن ن النــاس، كعالقــة فطريــة وطبيعيــة، ت�ت والنســب بــ�ي

ي انبثقــت عنهــا إخوة 
ن أتباعــه الرابطــة الدينيــة، الــ�ت ي الوقــت نفســه، وثــق بــ�ي

والحقــوق والواجبــات، و�ن

نجــاز،  ي متانــة الرتبــاط والإ
ي بعــض الأحــكام، وفاقــت وشــيجة الــدم �ن

تختلــف عــن إخــوة النســب �ن

ي لهــذه العالقــة بأنهــا 
ســالم والــذود عنهــا، مــن هنــا كان الوصــف الربــا�ن عــى صعيــد حمــل دعــوة الإ

ــَه َلَعلَُّكــْم  َ أََخَويُْكــْم َواتَُّقــوا اللَّ ن ْ أخــوة إيمانيــة، فقــال عــز وجــل: }ِإنََّمــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخــَوٌة َفأَْصِلُحــوا بـَـ�ي

ي للرســول، صــى اللــه 
ي تصــدرت العمــل الميــدا�ن

تُرَْحُمــوَن{ )الحجــرات:10(، وكان مــن أوائــل الأعمــال الــ�ت

ن المهاجريــن والأنصــار، لدرجــة أنــه تباهــى كمهاجــر بعالقتــه  عليــه وســلم، عقــد ميثــاق الأخــوة بــ�ي

ــلم، أو  ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ــن الن ــه، ع ــه عن ي الل
ــرََة، ر�ن ي ُهَريْ ــن أ�ب ــم، فع ه له ــار وودِّ بالأنص

ي 
ــَلْكُت �ن ــْعًبا، َلَس ــا أو ِش ــَلُكوا َواِديً ــاَر َس ــو أَنَّ اْلأَنَْص ــلم: )ل ــه وس ــه علي ــى الل ــِم، ص ــو اْلَقاِس ــال أب ق

ــي آَوْوُه  ي َوأُمِّ َواِدي اْلأَنَْصــاِر، َوَلــْوَل اْلِهْجــرَُة َلُكْنــُت اْمــَرأً مــن اْلأَنَْصــاِر، فقــال أبــو ُهَريـْـرََة: مــا ظََلــَم ِبــأَ�بِ

)
1

ــَرى -( )* ــًة أُْخ وُه - أو َكِلَم ــَ�ُ َونَ

ن المهاجريــن والأنصــار تشــكل أنموذجــاً ســلوكياً إيمانيــاً جديــراًَ  الصــورة البهيــة للعالقــة بــ�ي  

عيــة النظريــة، والواقــع التطبيقــي العمــىي  ي الأدلــة ال�ش
بالمحــاكاة والحتــذاء، وعوامــل ذلــك مثبتــة �ن

ســالم  لهــذه العالقــة، منــذ البــدء بهــا، وفيمــا تــال ذلــك مــن مواقــف وتعاضــد، وتعــاون عــى نــ� الإ

ي 
ة هــذه العالقــة الكريمــة مــن بعــض الســتثناءات، الــ�ت والــذود عنــه، عــى الرغــم ممــا تخلــل مســ�ي

ــاه  ي المي
ــدون �ن ــوا يتصي ــن كان ــون، الذي ــا المنافق خ فيه ــ�ش ــج ال ــا، ويؤج ــعل ناره ــا كان يش ــاً م غالب

 ، ي ون الأراجيــف المؤججــة للتنــازع والتناحــر، وقــد حالــت يقظــة النــ�ب ، وينــ�ش ن ون الفــ�ت العكــرة، ويثــ�ي

ي إشــعال 
ه، دون تحقيــق أولئــك مآربهــم �ن صــى اللــه عليــه وســلم، وحنكــة سياســته، ونجاعــة تدبــ�ي

، صى الله عليه وسلم: »لول الهجرة لكنت امرأ من الأنصار«  ي * صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قول الن�ب

لم�ة العدد
ك

نظرة يف معنى الهجرة وأهدافها وفقه أحكامها
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ن المهاجريــن والأنصــار، ومــن شــواهد ذلــك رده عليــه الصــالة والســالم، عــى دعــاة  نــار الفرقــة بــ�ي

ي 
ــِه، ر�ن ــَر بــن عبــد اللَّ ي الحديــث الصحيــح، عــن َجاِب

ن للحميــة والفئويــة، كمــا جــاء �ن الفتنــة، الداعــ�ي

ي َجْيــٍش- َفَكَســَع رَُجــٌل مــن اْلُمَهاِجِريــَن رَُجــاًل مــن 
ي َغــَزاٍة، - قــال ُســْفَياُن َمــرًَّة �ن

اللــه عنهمــا، قــال: )كنــا �ن

ــِه،  : يــا َلْلُمَهاِجِريــَن، َفَســِمَع ذاك رســول اللَّ : يــا َلاْلأَنَْصــاِر، وقــال اْلُمَهاِجــِريُّ اْلأَنَْصــاِر، فقــال اْلأَنَْصــاِريُّ

ــٌل مــن  ــِه، َكَســَع رَُج ــوَل اللَّ ــا رَُس ــَوى جاهليــة؟ قالــوا: ي ــاُل َدْع صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: مــا بَ

ٍّ، فقــال:  َي ــِه بــن أُ�ب اْلُمَهاِجِريــَن رَُجــاًل مــن اْلأَنَْصــار، فقــال: َدُعوَهــا َفِإنََّهــا ُمْنِتَنــٌة، َفَســِمَع ِبَذِلــَك عبــد اللَّ

، صــى اللــه عليــه  ي ، َفَبَلــَغ النــ�ب ََعــزُّ منهــا اْلأََذلَّ ْ رََجْعَنــا إىل اْلَمِديَنــِة َلُيْخِرَجــنَّ اْلأ ن َفَعُلوَهــا، أََمــا واللــه َلــ�أِ

، صــى  ي ــَق هــذا اْلُمَناِفــِق، فقــال النــ�ب ْب ُعُن ِ ْ ي أَ�ن ِ
ــِه، َدْعــ�ن وســلم، َفَقــاَم ُعَمــُر، فقــال: يــا رَُســوَل اللَّ

ــن  َ م َ
ــ�ش ــاُر أَْك ــْت اْلأَنَْص ــُه. َوَكانَ ــُل أَْصَحابَ ــًدا يَْقُت ــاس أَنَّ ُمَحمَّ ُث الن ــدَّ ــُه، َل يََتَح ــه وســلم: َدْع ــه علي الل

)
1

ــُد( )* ُوا بَْع ُ
ــَة، ثُــمَّ ِإنَّ اْلُمَهاِجِريــَن َكــ�ش ن َقِدُمــوا اْلَمِديَن اْلُمَهاِجِريــَن حــ�ي

ي أحوالهــم جميعهــا، ينبغــي أن تبــ�ن عــى 
ي كل زمــان ومــكان، و�ن

ن �ن ن المســلم�ي فالعالقــة بــ�ي  

ــى  ــدرة ع ــوة، والق ــة والق ي المنع
ــوة �ن ــا المرج ي ثماره

ــؤ�ت ــة، لت ــه النبيل ــه وقيم ــن وأحكام ــادئ الدي مب

مواجهــة الخطــوب، وتجــاوز التحديــات والمصاعــب، وبغــ�ي ذلــك الفشــل، وذهــاب الريــح، مصداقــاً 

ُواْ ِإنَّ الّلــَه َمــَع  لقولــه عــز وجــل: }َوأَِطيُعــواْ الّلــَه َورَُســوَلُه َولَ تََنازَُعــواْ َفَتْفَشــُلواْ َوتَْذَهــَب ِريُحُكــْم َواْصــ�بِ

ــال:46( ــَن{ )الأنف اِبِري الصَّ

ي معــ�ن الهجــرة وأهدافها وفقههــا، عىس أن يفيــد التدبر فيها 
فهــذا مــا تيــ� من نظــر مجمل �ن  

، أمــا  ن ي تصحيــح مــا انحــرف مــن المفاهيــم، وزاغ مــن المواقــف، فالذكــرى تنفــع المؤمنــ�ي
، �ن والتذكــ�ي

ع، وُهــدى الله.   مــن كان عــى قلبــه ران، وعــى بــ�ه غشــاوة، فاللــه يهديــه ليبــ� الحقيقة بنــور الــ�ش

، صى الله عليه وسلم: »لول الهجرة لكنت امرأ من الأنصار«  ي * صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قول الن�ب



23

الهجرة النبوية

 رحلة مع الله تعاىل
الشيخ عامر توفيق بدوي

 مفتي محافظة طولكرم

ي وقــف العقــل يســتب�ها، وكتبت 
اشــتملت الهجــرة النبويــة عــى مجموعــة مــن الأحــداث ال�ت  

لهيــة أبوابَهــا للمتدبريــن  اعــة المفكــرة عجبــاً مــن تحليــل أحداثهــا، فيهــا َفتحــت خزائــُن المعيــة الإ ال�ي

ن  ــ�ي ــوب المؤمن ي قل
ــخة �ن ــة الراس يماني ــدة الإ ــأن العقي ــو ش ــه؛ ه لُت ن ــت م�ن ــأنُه، وعظم ــلَّ ش ــٍر ج ي أم

�ن

ء ظلمتــه.   ي
ــْت مصابيــُح الســماء تــىصن ي قيــظ الصحــراء، وعتمــة الليــل البهيــم الــذي تدّل

 المهاجريــن �ن

ُ فيهــا أنهــا سلســلة مــن  ي جليــل أحداثهــا، ودولب حركتهــا، يــرى المتبــ�ِّ
والهجــرة النبويــة �ن  

ي ِعقــد واحــد، هــو عقــد المعيــة مــع اللــه ســبحانه وتعاىل. فمــا كان لهــذه النفــوس المهاجرة 
الجواهــر �ن

وب عليهــم؛  ُ اللــه ترعاهــم، وحفــظ اللــه طــوٌق مــ�ن ن أن تحتمــل بطــَش الكافــر لــول معيــة اللــه، فعــ�ي

ي رأســه نفخــة 
، نفــخ الشــيطان �ن ــلٍّ جــواٍظ مســتك�ب ــكِل ُعُت ي ل

، والمكــر الشــيطا�ن ي
ــرد الكيــد الطاغــو�ت ي

ِ الزائفــة، قــال تعــاىل: }َوِإْذ يَْمُكــُر ِبــَك الَِّذيــَن َكَفــُروا ِلُيْثِبُتــوَك أَْو يَْقُتُلــوَك أَْو يُْخِرُجــوَك َويَْمُكــُروَن  الِكــ�ب

ُ اْلَماِكِريَن{)الأنفــال:30(.  ْ ــُه َخــ�ي ــُه َواللَّ ــُر اللَّ َويَْمُك

ُب فســطاطَها  ي تــارة تــ�ن
ن تلــك المعيــة الــ�ت ي مــع ركــب الهجــرة مراقبــ�ي

ونســتطيع أن نمــىصن  

ــّزق  ــوف يم ــوٌس كاد الخ ــدأ نف ــن، فته ــوب المهاجري ي قل
ــًة �ن ــكُب طمأنين ــرى تنس ــا، وأخ ــى أصحابه ع

ي 
ــ�ت ــوس ال ــا النف ــزأ منه ــخرية ته ــة إىل س ــا القاتم ــة، والرزاي ــوَب المدلهم ل الخط ــوِّ ــرة تح ــا. وم قلوبه

لهيــة، ورقــدْت بجــوار تلــك المعيــة محفوفــة بحفــظ اللــه ســبحانه وتعــاىل. ــة الإ عاشــت مــع المعي

ــَر  ــرو إن أبح ــال غ ــام، ف ــوازل الجس ــام، والن ــداث العظ ــرة بالأح ــرة زاخ ــت الهج ن كان ــ�أ ول  

وحوادثهــا. أحداثهــا  بعــض  ي 
�ن القلــُم 

 العدد
ف

مل�
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ــق يف  ــر الصدي ــا بك ــلم، أب ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــاء النب لق  

ُملثَــامً: الظهــرة  نحــر 

ي حملــة رهيبــة تعبويــة، تســتهدف القبــض عــى رســول 
اســتنفرت قريــٌش رجالهــا، وشــبابها �ن  

ــل  اَك القبائ ن إ�ش ــ�ي ــس اللع ــُة إبلي ــت خط ــلم، وجلب ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــداة محم ــة المه الرحم

ــد  ــة، وق ــة فائق ي �ع
ــا �ن ــوي بعَضه ــداث تط ــلم، والأح ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ي دم الن

ــة �ن العربي

ي يــد 
ة، ل ســبيل أن يحملهــا مرســال، أو أن توضــع �ن بــت ســاعة الصفــر، وهــذه المعلومــة الخطــ�ي اق�ت

، صــى اللــه  ي -مهمــا كانــت أمينــة- فهــي أثقــل مــن الجبــال طــولً وعرضــاً، ول حــّل إل أن يتخــذ  النــ�ب

ــكأ عــى كلِّ منعطــف فيهــا فــارٌس  ي ات
ــ�ت ــة ال ن الأزقــة المكي ــ�ي ــاً، يغامــر ب ــه وســلم، الأهــوال مركب علي

ُّ محمــٌد، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ّ تعطَّــش نصُلــه للــدم، فــكان القــرار الحاســم أن يخــرج النــ�ب ي عــر�ب

ي قومــه؛ ليبّلــغ أبــا بكــر الصديــق قــرار الهجــرة، فــدقَّ بابــه 
ّ، والبطــُل المعــدود �ن ي بنفســه الشــجاع الأ�ب

ة، ذي الشــمس الحارقــة، ومعيــُة اللــه تعــاىل تمــد بســاطَها عليــه رحمــة وأمنــاً، واضعــاً  ي وقــت الظهــ�ي
�ن

ي مكــة المكرمــة.
اللثــام عــى وجهــه الكريــم، يتخفــى بــه عــن عيــون قريــش وجواسيســهم �ن

ي بَْكــٍر  ي بَْيــِت أَ�بِ ِ
ي اللــه عنــه، قــال: )َقاَلــْت َعاِئَشــُة: َفَبْيَنَمــا نَْحــُن يَْوًمــا ُجُلــوٌس �ن

فعــن عــروة، ر�ن  

ي َســاَعٍة  ِ
ًعــا، �ن ــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّم،َ ُمَتَقنِّ ي بَْكــٍر: َهــَذا رَُســوُل اللَّ َ�بِ َِة، َقــاَل َقاِئــٌل ِلأ ي نَْحــِر الظَِّهــ�ي ِ

�ن

ــاَعِة ِإلَّ أَْمــٌر،  ي َهــِذِه السَّ ِ
ــي، َواللَّــِه َمــا َجــاَء ِبــِه �ن ي َوأُمِّ َلــْم يَُكــْن يَأِْتيَنــا ِفيَهــا، َفَقــاَل أَبـُـو بَْكــٍر: ِفــَداٌء َلــُه أَ�بِ

ُّ، َصــىَّ  ي َقاَلــْت: َفَجــاَء رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفاْســَتأَْذَن، َفــأُِذَن َلــُه َفَدَخــَل، َفَقــاَل النَّــ�بِ

ي أَنـْـَت يـَـا رَُســوَل  ي بَْكــٍر: أَْخــِرْج َمــْن ِعْنــَدَك. َفَقــاَل أَبـُـو بَْكــٍر: ِإنََّمــا ُهــْم أَْهُلــَك، ِبــأَ�بِ َ�بِ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، ِلأ

ــاَل  ــِه، َق ــا رَُســوَل اللَّ ي أَنْــَت يَ ــأَ�بِ ــُة ِب َحابَ ــٍر: الصَّ ــو بَْك ــاَل أَبُ ي الُخــُروِج، َفَق ِ
ــْد أُِذَن ىِلي �ن ِّي َق

ــِإ�ن ــاَل: َف ــِه، َق اللَّ

ي أَنـْـَت يـَـا رَُســوَل اللَّــِه - ِإْحــَدى  رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: نََعــْم، َقــاَل أَبـُـو بَْكــٍر: َفُخــْذ - ِبــأَ�بِ

زْنَاُهَمــا أََحــثَّ  ، َقــاَل رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: ِبالثََّمــِن. َقاَلــْت َعاِئَشــُة: َفَجهَّ ِ
ن ْ َّ َهاتـَـ�ي ي َ

َراِحَلــ�ت
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ي بَْكــٍر ِقطَْعــًة ِمــْن ِنطَاِقَهــا، َفَربَطَــْت  ي ِجــَراٍب، َفَقطََعــْت أَْســَماُء ِبْنــُت أَ�بِ ِ
الِجَهــاِز، َوَصَنْعَنــا َلُهَمــا ُســْفرًَة �ن

.)1(" ِ
ن ْ َيْت َذاَت النِّطَاَقــ�ي ِبــِه َعــَى َفــِم الِجــَراِب، َفِبَذِلــَك ُســمِّ

ــم  ّ الكري ي ــ�ب ّ للقبــض عــى الن ي
ّ قــرسش ي

ــة اســتنفار أمــ�ن ــا، تعيــش حال ــعاُب مكــة، وحواريه ِش  

ن أولئــك العتــاة، ليصــل  ة يركــُب الأهــوال بــ�ي ي نحــر الظهــ�ي
محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وهــو �ن

ي الجســد 
ي اللــه عنــه، ولــم تخــدْش نصــاُل الســيوف مغــرزاً �ن

ي نهايــة المطــاف بيــت الصديــق، ر�ن
�ن

ــه.  ــه مع ــه، كان الل ــع الل ــن كان م ــاىل، فم ــه تع ــة الل ــا معي ــف؛ إنه ي ال�ش

 َ ي ِ
ٍّ، رَ�ن ، َعــْن َعــِىي ي

، صــى اللــه عليــه وســلم، هــو قــرار ربــا�ن ي واختيــار الصديــق رفيقــاً للنــ�ب  

ــْن يَُهاِجــُر  ــاَلُم: َم ــاَلُة َوالسَّ ــِه الصَّ يــَل َعَلْي ِ ْ ــاَل: ِلِج�ب ــِه َوَســلََّم، َق َّ ،َصــىَّ اللــُه َعَلْي ي ــ�بِ ــُه، )أَنَّ النَّ ــُه َعْن اللَّ

ــق()2(. ي دِّ ــٍر الصِّ ــو بَْك ــاَل: أَبُ ــي؟ َق َمِع

معيــُة الله تعاىل يف شــق الحصــار الدموي عى بيت الرســول،   

صى الله عليه وسلم:

اتفــق الكفــار عــى كلمــة ســوء واحــدة، وهــي أن تقطــر ســيوفهم بالــدم النبــوّي الطاهــر،   

يــف، فاختــاروا أصلــب مقاتليهــم، وأشــدهم بأســاً؛ ليكــون لســيوفهم حــظٌّ مــن الجســد ال�ش

اجتمــع النفــر الجهــول الظلــوم، "وفيهــم أبــو جهــل، فقــال وهــو عــى بابــه: إّن محمــداً يزعــم أنكــم 

إن تابعتمــوه عــى أمــره كنتــم ملــوك العــرب والعجــم، ثــم بعثتــم مــن بعــد موتكــم، فجعلــت لكــم 

جنــان كجنــان الأردن، وإن لــم تفعلــوا كان لكــم فيــه ذبــح، ثــم بعثتــم مــن بعــد موتكــم، فجعلــت 

ــة مــن  ــه وســلم، فأخــذ حفن ــه علي ــه، صــى الل ــا! وخــرج عليهــم رســول الل ــار تحرقــون فيه لكــم ن

تــراب �ن يــده، ثــم قــال: نعــم، أنــا الــذي أقــول ذلــك، أنــت أحدهــم. وأخــذ اللــه عــى أبصارهــم 

ِّ، َصىَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَْصَحاِبِه ِإىَل الَمِديَنِة.  ي 1. صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، بَاُب ِهْجرَِة النَّ�بِ

،ِ َوَلْم يَُخرَِّجاُه، 3/ 6.  ن ْ ْسَناِد َواْلَم�ت 2. المستدرك للحاكم، وقال:َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْلإِ
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اب عــى رؤوســهم، وهــو يتلــو هــؤلء الآيــات: }يــس* َواْلُقــْرآِن  عنــه فــال يرونــه، وجعــل ينــ�ش ذلــك الــ�ت

ا  ا َوِمــْن َخْلِفِهــْم َســدًّ ِ أَيِْديِهــْم َســدًّ
ن ْ { إىل قولــه تعــاىل: }َوَجَعْلنــا ِمــْن بـَـ�ي ن اْلَحِكيــِم* ِإنَّــَك َلِمــَن اْلُمرَْســِل�ي

وَن{)يــس: 1 - 3 و9( . حــ�ت فــرغ رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن  َفأَْغَشــْيناُهْم َفُهــْم ل يُْبِ�ُ

هــؤلء الآيــات، ولــم يبــق منهــم رجــل إل وقــد وضــع عــى رأســه ترابــاً، ثــم انــ�ف 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 رجــال ً إل وضــع عــى رأســه ترابــاً، 

 .)*
1

وانطلــق لحاجتــه، أفــال تــرون مــا بكــم؟! فوضــع كل رجــل منهــم يــده عــى رأســه فــإذا عليــه تــراب)

معية الله عز وجل بنرص نبيه ورعايته:  

رّدت الســيوف إىل أغمادهــا، وألقــت غشــاوًة هــي ســدٌّ حاجــب للرؤيــة، فأيــن هــم الأشــاوس   

ــاض  ــة لالنقض ــن الجاهزي ــوس، وأي ــك النف ي تل
ــدود �ن ــد المم ــود، والحق ــأس المرص ــن الب ــة، وأي القتل

عــى بطــل الحــق، وفــارس الحقيقــة، ومشــكاة النبــوة، صــى اللــه عليــه وســلم، فمكــر الليــل والنهــار 

ــاىل. ــبحانه وتع ــه س ــة الل ــا معي ــدة، حاطته ــراب واح ــة ت ــالسش بحفن ت

           معية الله تعاىل تحبط أطامع رساقة بن مالك بالدم واملال:

ــا  ــت عــروض قريــش وإغراءاته ــه، ولعب ــه قوت ــد؛ غرّت ّ صندي ي ــك، فــارس عــر�ب ــن مال ــُة ب �اق  

ي ســبيل حيــازة المــال الغــرور. 
ِّ والأذى، �ن ّ ّ بالــ�ن

ي نفســه نــوازع الــ�ش
برأســه، وكل عبــٍد للمــال تتفاعــل �ن

ــِه، َصــىَّ اللــُه  ــا َخــَرَج رَُســوُل اللَّ ة عــن تلــك الحادثــة، قــال �اقــة: َلمَّ وتحدثنــا كتــب الســ�ي  

ُه َعَلْيِهــْم. َقــاَل:  ــَة ُمَهاِجــًرا إىَل اْلَمِديَنــِة، َجَعَلــْت ُقَريـْـش ِفيــِه مائـَـة نَاَقــٍة ِلَمــْن رَدَّ َعَلْيــِه َوَســلََّم، ِمــْن َمكَّ

ــُت  ــْد َرأَيْ ــِه َلَق ــاَل: َواَللَّ ــا، َفَق ــَف َعَلْيَن َّ َوَق ــ�ت ــا، َح ــٌل ِمنَّ ــَل رَُج ــي، إْذ أَْقَب ــاِدي َقْوِم ي نَ ِ
ــٌس �ن ــا َجاِل َ ــا أَن َفَبْيَن

: أَْن اُْســُكْت،  ي ِ
ــًدا َوأَْصَحابَــُه، َقــاَل: َفأَْوَمــأُْت إَلْيــِه ِبَعْيــ�ن ََراُهــْم ُمَحمَّ ِّي َلأ

َّ آِنًفــا، إ�ن َرْكَبــُه ثاََلثـَـًة َمــرُّوا َعــَىي

ــُت  ــاَل: ثُــمَّ َمَكْث ــُه، ثُــمَّ َســَكَت. َق ــاَل: َلَعلَّ ــْم، َق ــًة َلُه ــاَلٍن، يَْبَتُغــوَن َضالَّ ــو ُف ــا ُهــْم بَُن ــُت: إنََّم ثُــمَّ ُقْل

ة النبوية ص:221 ي صحيح الس�ي
ة ابن هشام: 483/1، وحسنه إبراهيم العىي �ن * س�ي
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ــاَلِحي،  ــرُْت ِبِس ــَواِدي، َوأََم ــِن اْل ــَد ىِلي إىَل بَطْ ، َفُقيِّ ــرَِسي ــرُْت ِبَف ــمَّ أََم ، ثُ ي ِ
ــ�ت ــُت بَْي ــُت َفَدَخْل ــمَّ ُقْم ــاًل، ثُ َقِلي

 ، ي ِ
ي أََسَتْقِســُم ِبَهــا، ثـُـمَّ انْطََلْقــُت، َفَلِبْســُت َلأَْمــ�ت ِ

، ثـُـمَّ أََخــْذُت ِقَداِحــي الَّــ�ت ي ِ
َفأُْخــِرَج ىِلي ِمــْن ُدبـُـِر ُحْجــَر�ت

ُُّه«. َقــاَل: َوُكْنــُت أَرُْجــو  ُ ــِذي أَْكــرَُه »َل يَــ�ن ــْهُم الَّ ثُــمَّ أََخرَْجــُت ِقَداِحــي، َفاْسَتْقَســْمُت ِبَهــا، َفَخــَرَج السَّ

 ، ي َ �بِ َ
ي َعــ�ش اَقــِة. َقــاَل: َفَرِكْبــُت َعــَى أَثـَـِرِه، َفَبْيَنَمــا َفــرَِسي يَْشــَتدُّ �بِ ُه َعــَى ُقَريْــش، فآخــذ اْلِمائـَـة النَّ أَْن أَرُدَّ

ــْهُم  َفَســَقطُْت َعْنــُه. َقــاَل: َفُقْلــُت: َمــا َهــَذا؟ َقــاَل: ثـُـمَّ أََخرَْجــُت ِقَداِحــي َفاْسَتْقَســْمُت ِبَهــا، َفَخــَرَج السَّ

 ، ي ــَتدُّ �بِ ــرَِسي يَْش ــا َف ــِرِه، َفَبْيَن َ ي أَث ِ
ــُت �ن ــاَل: َفَرِكْب ــُه. َق َِّبَع ــُت إلَّ أَْن أَت ــاَل: َفأَبَْي ُُّه« . َق ُ ــ�ن ــرَُه »َل يَ ــِذي أَْك الَّ

، َفَســَقطُْت َعْنــُه. َقــاَل: َفُقْلــُت: َمــا َهــَذا؟، َقــاَل: ثـُـمَّ أََخرَْجــُت ِقَداِحــي َفاْسَتْقَســْمُت ِبَهــا َفَخــَرَج  ي َ �بِ َ
َعــ�ش

ــِرِه. َ ي أَث ِ
ــُت �ن ــُه، َفَرِكْب َِّبَع ــُت إلَّ أَْن أَت ــاَل: َفأَبَْي ُُّه« ، َق ُ ــرَُه »َل يَــ�ن ــِذي أَْك ــْهُم الَّ السَّ

ي اْلأَرِْض، َوَســَقطُْت َعْنــُه، ثـُـمَّ  ِ
، َفَذَهَبــْت يـَـَداُه �ن ي َفــرَِسي َ �بِ َ

ــا بـَـَدا ىِلي اْلَقــْوُم َوَرأَيْتهــْم، َعــ�ش َفَلمَّ  

ــَع  ــْد ُمِن ــُه َق َّ ــَك أَن ــُت َذِل َ َرأَيْ ن ْ ــُت َحــ�ي ــاَل: َفَعرَْف ْعَصــاِر . َق ــاٌن َكاْلإِ ــا ُدَخ ــْن اْلأَرِْض، َوتَِبَعُهَم ــِه ِم َع يََديْ َ ن َ ــ�ت انْ

ــُن ُجْعُشــٍم: انظــرو�ن أكلمكــم، فــو  ــُة بْ َــا ُ�َاَق ــُت: أَن ــُت اْلَقــْوَم: َفُقْل ــاَل: َفَناَديْ َّــُه ظَاِهــٌر. َق ، َوأَن ي ِّ
ِمــ�ن

ــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم،  ٌء تَْكرَُهونَــُه. َقــاَل: َفَقــاَل رَُســوُل اللَّ ْ ي َ ي سش ِّ
اللــه َل أَرَيُْبُكــْم، َوَل يَأِْتيُكــْم ِمــ�ن

ــا؟ َقــاَل: َفَقــاَل َذِلــَك أَبـُـو بَْكــٍر، َقــاَل: ُقْلــُت: تَْكُتــُب ىِلي ِكَتابـًـا يَُكــوُن آيـَـًة  ي بَْكــٍر: ُقــْل َلــُه: َوَمــا تَْبَتِغــي ِمنَّ َ�بِ ِلأ

 .)
1

ــٍر)* ــا بَْك ــا أَبَ ــُه يَ ــْب َل ــاَل: اُْكُت ــَك. َق ي َوبَْيَن ِ
ــ�ن بَْي

ــِم  ْ ِلُحْك ــ�بِ ــاوز الصحراء،}َواْص ي مف
ــر �ن ــه المهاج ــم، وركب ي الكري ــ�ب ــكالأ الن ــاىل ت ــه تع ُ الل ن ــ�ي ع  

ن يــدي ربــه،  َربِّــَك َفِإنَّــَك ِبأَْعُيِنَنا{)الطــور:48(. ويتجــا� �اقــة ليتقــدم بفرســه نحــو القائــم يتبّتــل بــ�ي

ــه  ــة الل ــوار أّن معي ــك المغ ــم ذل ــا عل ي الأرض، وم
ــه �ن ــدا فرس ــوص ي ــذول، فتغ ــيفه المخ ــاهراً س ش

ــا  ــه، }َوَم ــه وقدرت ــوة الل ــوا ق ــم، ونس ــم قوته ــن غرته ــن الذي ــر الماكري ــط مك ــاءه، وتحب ــرس أولي تح

ــِه ُســْبَحانَُه  ــاٌت ِبَيِميِن ــَمَواُت َمطِْويَّ ــِة َوالسَّ ــْوَم اْلِقَياَم ــُه يَ ــْدِرِه َواْلأَرُْض َجِميًعــا َقْبَضُت ــَه َحــقَّ َق ــَدُروا اللَّ َق

ُكوَن{)الزمــر:67(. ِ ْ ــا يُ�ش َوتََعــاىَل َعمَّ

ة النبوية لبن هشام تحقيق السقا: 1/ 489. * الس�ي
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تظهر معيُة الله تعاىل يف كربيات مشاهدها يف الغار:  

اب، كيــف  يــاءه بالــ�ت ي شــعاب مكــة، يهيــم عــى وجهــه، يمــّرغ ك�ب
عســكُر قريــش المنتــ�ش �ن  

ي اســتنفار  
ــوا جهــداً �ن ــة، فلــم يأل ــه وســلم، حصــار القبضــة الحديدي ــه علي شــّق الرســول، صــى الل

ي العثــور عــى 
ي محاولــة بائســة �ن

ي تحقــق مأربهــم الطائــش، فجيشــوا قصــاص الأثــر �ن
الوســائل الــ�ت

ــلم.   ــه وس ــه علي ــى الل ــم، ص ي الكري ــ�ب الن

ــة  ــه، خفَق ــه عن ي الل
ــق، ر�ن ــر الصدي ي بك ــب أ�ب ــا قل ــق فيه ي خف

ــ�ت ى ال ــ�ب ــة الك ــت المحن وكان  

الخــوف، والرهبــة مــن تحقيــق قريــش أوهامهــا الرعنــاء، وهــم يقفــون عــى بــاب الغــار، إذ لــو نظــر 

ي الغــار، ولكــن هيهــات أن يبــ�وا مــا بََهــر أبصارهــم، فألقــت 
أحدهــم إىل أخمــص قدمــه لــرأى مــن �ن

 ،ُّ ي ــر النــ�ب العنايــة عبــاءة الطمأنينــة والأمــان، وتدخلــت المعيــة الربانيــة؛ لتهــزم أوليــاء الشــيطان، ويذكِّ

ي مــا غابــت، ولــن تغيــب لحظــة عــن الركــب 
لهيــة الــ�ت ــه بالمعيــة الإ صــى اللــه عليــه وســلم، صاحَب

ــَه  ــَزْن ِإنَّ اللَّ ــِه َل تَْح ــوُل ِلَصاِحِب ــاِر ِإْذ يَُق ي اْلَغ ِ
ــا �ن ِ ِإْذ ُهَم

ن ْ ــ�ي َ اثَْن ي ِ
ــُروا ثَــا�ن ــُه الَِّذيــَن َكَف المهاجــر، }ِإْذ أَْخرََج

ــْفَى َوَكِلَمــُة  ــُه َســِكيَنَتُه َعَلْيــِه َوأَيَّــَدُه ِبُجُنــوٍد َلــْم تََرْوَهــا َوَجَعــَل َكِلَمــَة الَِّذيــَن َكَفــُروا السُّ َمَعَنــا َفأَنـْـَزَل اللَّ

ن والشــوق  ي ذلــك المســ�ي الشــاق، وقــد خفــق القلــُب خفقــة الحنــ�ي
ــِه ِهــَي اْلُعْلَيا{)التوبــة:40(، و�ن اللَّ

َك ِإىَل َمَعاٍد{)القصــص:85( آيــة تحمــل  لمكــة، نــزل قــول اللــه تعــاىل: }ِإنَّ الَّــِذي َفــرََض َعَلْيــَك اْلُقــْرآَن َلــَرادُّ

يــاب وإن طــال الســفر.  ى العــودة إىل مكــة، فــال بــّد مــن الإ بــ�ش
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بني الهجرة إىل الحبشة

 والهجرة إىل املدينة املنورة

أ. لبيب فالح طه

ــن  ــرارا بدينهــم م ــن، ف ــالم، مضطري ــا الرســل، عليهــم الس ــار عليه ــنة س ــرة س ــل الهج تمث  

الأرض.  ي 
�ن اللــه  لديــن  وتمكينــاً  اللــه،  كلمــة  وإعــالء  الطواغيــت،  ظلــم 

ء شــاق عــى النفــس، كونهــا تبعــد المــرء عــن مســقط رأســه وأهلــه وبيئــة نشــأ  ي
والهجــرة سش  

ة تواجهــه فيهــا. ي دار جديــدة، وتحديــات كثــ�ي
قامــة �ن فيهــا، وتــؤدي بــه إىل الإ

ــذا  ــذ ه ــالم، يتخ ــه الس ــم، علي ؛ فإبراهي ن ــل�ي ــاء والمرس ــاً لالأنبي ــاراً صعب ــرة خي ــت الهج كان  

ــَيْهِديِن{)الصافات:99( ، ولــوط،  ِّي َس ــٌب ِإىَل َر�ب ِّي َذاِه
ــاَل ِإ�ن ــه، حيــث يقــول: }َوَق ــر كيــد قومــه ل ــار أث الخي

ِّي ِإنَّــُه ُهــَو اْلَعِزيــُز اْلَحِكيُم{)العنكبــوت:26( للخــروج مــن القريــة  ِّي ُمَهاِجــٌر ِإىَل َر�ب
عليــه الســالم، يقــول: }ِإ�ن

ــرات.  ــث والمنك ــل الخبائ ــت تعم ي كان
ــ�ت ال

كان التهجــ�ي ســالحاً بيــد الكافريــن، يهــددون بــه عبــاد اللــه؛ فإبراهيم هــدده أبــوه بالرجم أو   

ا{)مريــم:46(.  ي َمِليًّ ِ
ــَك َواْهُجــْر�ن َرُْجَمنَّ ْ َلــْم تَْنَتــِه َلأ ن ي يـَـا ِإبَْراِهيــُم َلــ�أِ ِ

بالطــرد: }َقــاَل أََراِغــٌب أَنـْـَت َعــْن آِلَهــ�ت

ــا  ــِه يَ ــْم تَْنَت ْ َل ن ــ�أِ ــوا َل ــروج: }َقاُل ــق أو الخ ــوة الح ــن دع ــف ع ن التوق ــ�ي َ ب ِّ ــ�ي ــالم، ُخ ــه الس ــوط، علي ول

{)الشــعراء:167(، }َفَمــا َكاَن َجــَواَب َقْوِمــِه ِإلَّ أَْن َقاُلــوا أَْخِرُجــوا آَل ُلــوٍط ِمــْن  َ ن ُلــوُط َلَتُكونـَـنَّ ِمــَن اْلُمْخرَِج�ي

ــل:56(.  ُروَن{)النم ــاٌس يََتطَهَّ ــْم أُنَ ــْم ِإنَُّه َقْريَِتُك

ي العديــد مــن آيــات 
ي ســبيل اللــه، وبيــان حســناتها، وفضلهــا �ن

جــاء الحــض عــى الهجــرة �ن  

القــرآن الكريــم؛ فقــد امتــدح اللــه ســبحانه المهاجريــن، حيــث قــال عنهــم:}ِإنَّ الَِّذيــَن آَمُنــوا َوالَِّذيــَن 
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ــرة:218(.  ــوٌر رَِحيٌم{)البق ــُه َغُف ــِه َواللَّ ــَت اللَّ ــوَن رَْحَم ــَك يَرُْج ــِه أُوَلِئ ــِبيِل اللَّ ي َس ِ
ــُدوا �ن ــُروا َوَجاَه َهاَج

والمهاجــرون لهــم أجــر عنــد اللــه وعدهــم بــه، حيــث يقــول تعــاىل: }َفاْســَتَجاَب َلُهــْم َربُُّهــْم   

َ بَْعُضُكــْم ِمــْن بَْعــٍض َفالَِّذيــَن َهاَجــُروا َوأُْخِرُجــوا ِمــْن  ِّي َل أُِضيــُع َعَمــَل َعاِمــٍل ِمْنُكــْم ِمــْن َذَكــٍر أَْو أُنـْـ�ش
أَ�ن

ــْن  ــِري ِم ــاٍت تَْج ــْم َجنَّ ُه َئاِتِهْم َوَلأُْدِخَلنَّ ــيِّ ــْم َس ــَرنَّ َعْنُه َُكفِّ ــوا َلأ ــوا َوُقِتُل ــِبيِىي َوَقاتَُل ي َس ِ
ــْم َوأُوُذوا �ن ِديَاِرِه

ــران:195(.  ــَواِب{)آل عم ــُن الثَّ ــَدُه ُحْس ــُه ِعْن ــِه َواللَّ ــِد اللَّ ــْن ِعْن ــا ِم ــاُر ثََوابً َنَْه ــا اْلأ تَْحِتَه

            كمــا وعدهــم ربهــم بالمغفــرة، والــرزق الكريــم، حيــث يقول:}َوالَِّذيــَن آَمُنوا َوَهاَجــُروا َوَجاَهُدوا 

ــا َلُهــْم َمْغِفــرٌَة َوِرْزٌق َكِريٌم{)الأنفال:74(. وا أُوَلِئــَك ُهــُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّ ي َســِبيِل اللَّــِه َوالَِّذيــَن آَوْوا َونـَـَ�ُ ِ
�ن

ــِبيِل  ي َس ِ
ــُدوا �ن ــُروا َوَجاَه ــوا َوَهاَج ــَن آَمُن ــث يقول:}الَِّذي ــواب الهجــرة الدرجــات العــال، حي وث  

اْلَفاِئُزوَن{)التوبــة:20(. ُهــُم  َوأُوَلِئــَك  اللَّــِه  ِعْنــَد  َدرََجــًة  أَْعظَــُم  َوأَنُْفِســِهْم  ِبأَْمَواِلِهــْم  اللَّــِه 

كمــا وعــد الله ســبحانه المهاجرين بحســنة الدنيا، وأجر الآخــرة، حيث يقول: }َوالَِّذيــَن َهاَجُروا   

ُ َلــْو َكانـُـوا يَْعَلُموَن{)النحل:41(. َ نَْيا َحَســَنًة َوَلأَْجــُر اْلآِخرَِة أَْكــ�ب ي الدُّ ِ
ُهــْم �ن ئَنَّ ي اللَّــِه ِمــْن بَْعــِد َمــا ظُِلُمــوا َلُنَبوِّ ِ

 �ن

ُهــُم اللَّــُه ِرْزًقــا َحَســًنا  ُزَقنَّ ْ َ ي َســِبيِل اللَّــِه ثـُـمَّ ُقِتُلــوا أَْو َماتـُـوا َل�ي ِ
ويقــول أيضاً:}َوالَِّذيــَن َهاَجــُروا �ن  

{)الحــج:58(.  َ ن ُ الرَّاِزِق�ي ْ َلُهــَو َخــ�ي َوِإنَّ اللَّــَه 

، مصداقــاً لقوله تعــاىل:}ِإنَّ الَِّذيــَن آَمُنوا  ن ي ســبيل اللــه مــن عالمات مــوالة المؤمنــ�ي
والهجــرة �ن  

وا أُوَلِئــَك بَْعُضُهــْم أَْوِلَيــاُء  ــِه َوالَِّذيــَن آَوْوا َونـَـَ�ُ ي َســِبيِل اللَّ ِ
َوَهاَجــُروا َوَجاَهــُدوا ِبأَْمَواِلِهــْم َوأَنُْفِســِهْم �ن

وُكْم  َّ يَُهاِجــُروا َوِإِن اْســَتْنَ�ُ ٍء َحــ�ت ْ ي َ بَْعــٍض َوالَِّذيــَن آَمُنــوا َوَلــْم يَُهاِجــُروا َمــا َلُكــْم ِمــْن َوَليَِتِهــْم ِمــْن سش

{)الأنفــال:72(.  ٌ ــْ�ُ ِإلَّ َعــَى َقــْوٍم بَْيَنُكــْم َوبَْيَنُهــْم ِميَثــاٌق َواللَّــُه ِبَمــا تَْعَمُلــوَن بَِص�ي يــِن َفَعَلْيُكــُم النَّ ي الدِّ ِ
 �ن

ــا أََفــاَء اللَّــُه َعَى رَُســوِلِه ِمــْن أَْهــِل اْلُقَرٰى  كمــا أن فقــراء المهاجريــن يســتحقون مــال الفــيء:} مَّ  

َْغِنَيــاِء ِمنُكــْم  َ اْلأ ن ْ ْ َل يَُكــوَن ُدوَلــًة بـَـ�ي ــِبيِل َكي ِ َوابـْـِن السَّ
ن ٰ َواْلَيَتاَمــٰى َواْلَمَســاِك�ي َ َفِللَّــِه َوِللرَُّســوِل َوِلــِذي اْلُقــْر�ب

ــَه َشــِديُد اْلِعَقــاِب* ِلْلُفَقــَراِء  ــَه ِإنَّ اللَّ َوَمــا آتَاُكــُم الرَُّســوُل َفُخــُذوُه َوَمــا نََهاُكــْم َعْنــُه َفانَتُهــوا َواتَُّقــوا اللَّ

وَن اللَّــَه  اْلُمَهاِجِريــَن الَِّذيــَن أُْخِرُجــوا ِمــْن ِديَاِرِهــْم َوأَْمَواِلِهــْم يَْبَتُغــوَن َفْضــاًل ِمــَن اللَّــِه َوِرْضَوانـًـا َويَْنــُ�ُ

 .)8 - 7: ــ�ش اِدُقوَن{)الح ــُم الصَّ ــَك ُه ــوَلُه أُوَلِئ َورَُس
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ــدم  ــات لع ــاك عقوب ــإن هن ــم، ف ــر  العظي ــه بالأج ــبيل الل ي س
ــن �ن ــد المهاجري ــل َوْع ي مقاب

�ن  

ي ســبيل الله-وهــذا مــن عالمــات الكفــر- 
الهجــرة؛ فالمســلمون مطالبــون بعــدم مــوالة مــن ل يهاجــر �ن

 َّ ــ�ت ــاَء َح ــْم أَْوِلَي ــُذوا ِمْنُه ــاَل تَتَِّخ ــَواًء َف ــوَن َس ــُروا َفَتُكونُ ــا َكَف ــُروَن َكَم ــْو تَْكُف وا َل ــث يقــول تعــاىل:}َودُّ حي

ــا  ــْوا َفُخُذوُهــْم َواْقُتُلوُهــْم َحْيــُث َوَجْدتُُموُهــْم َوَل تَتَِّخــُذوا ِمْنُهــْم َوِليًّ ــِه َفــِإْن تََولَّ ي َســِبيِل اللَّ ِ
يَُهاِجــُروا �ن

ًا{)النســاء:89(. نَِص�ي َوَل 

اً، حيــث يقــول تعــاىل: ــد اللــه ســبحانه الذيــن ل يهاجــرون بجهنــم، وســاءت مصــ�ي كمــا توعَّ   

ي اْلأَرِْض  ِ
َ �ن ن ــا ُمْســَتْضَعِف�ي ــوا ُكنَّ ــْم َقاُل ــوا ِفيــَم ُكْنُت ــُة ظَاِلِمــي أَنُْفِســِهْم َقاُل اُهــُم اْلَماَلِئَك ــَن تََوفَّ } ِإنَّ الَِّذي

ًا{)النســاء:97(.  َقاُلــوا أََلــْم تَُكــْن أَرُْض اللَّــِه َواِســَعًة َفُتَهاِجــُروا ِفيَهــا َفأُوَلِئــَك َمأَْواُهــْم َجَهنَُّم َوَســاَءْت َمِص�ي

ي ســبيل اللــه، كانــت 
والمســلمون المؤمنــون ممــن ســاروا عــى ســنة الأمــم الســابقة بالهجــرة �ن  

ي الهــدف، ولكــن تختلفــان 
ب، تشــبهان بعضهمــا بعضــاً �ن لهــم وجهتــان للهجــرة لــكل مــن الحبشــة ويــ�ش

. ن ن الهجرتــ�ي ي أوجــه عــدة، وســتحاول هــذه الدراســة إلقــاء الضــوء عــى أوجــه الشــبه والختــالف بــ�ي
 �ن

ــرة  ــة والهج ــرة إىل الحبش ــني الهج ــالف ب ــبه واالخت ــه الش أوج  

املنــورة: املدينــة  إىل 

      أوالً- كانت هجرة املسلمني إىل الحبشة جزئية وإىل يرثب كلية:

ات، لكــن لــم  ، كان المســلمون والمســلمات عــ�ش ن هاجــر إىل الحبشــة بعــض المســلم�ي  

ب فقــد كان المســلمون جميعــاً مطالبــون بالهجــرة عامــة، فــراراً  ي الهجــرة إىل يــ�ش
يهاجــروا جميعــاً، أمــا �ن

ســالمية. قامــة الدولــة الإ بدينهــم، ولإ

ثانياً- من ناحية العدد:  

ــن  ــان ب ــم: عثم ــوة، ه ــس نس ــال وخم ة رج ــ�ش ــدد ع ــة كان الع ــرة الأوىل إىل الحبش ي الهج
�ن  

عفــان، وزوجــه رقيــة بنــت الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وأبــو ســلمة، وزوجــه أم ســلمة، وأخــوه 

ي رهــم، وزوجــه أم كلثــوم، وعامــر بــن ربيعــة، وزوجــه ليــى، وأبــو حذيفــة بــن عتبــة  ة بــن أ�ب أبــو ســ�ب
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ابــن ربيعــة، وزوجــه ســهلة بنــت ســهيل، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وعثمــان بــن مظعــون، ومصعــب 

، وســهل بــن البيضــاء، والزبــ�ي بــن العــوام)1(، وأنهــم أّمــروا عليهــم عثمــان بــن مظعــون)2(. ابــن عمــ�ي

ة النبويــة«: فــكان جميــع مــن لحق بــأرض الحبشــة، وهاجــر إليها  ي »الســ�ي
يقــول ابــن هشــام �ن  

ن رجــالً،  ، ســوى أبنائهــم الذيــن خرجــوا بهــم معهــم صغــاراً وولــدوا بهــا، ثالثــة وثمانــ�ي ن مــن المســلم�ي

ة امــرأة)4(.  ة أو تســع عــ�ش ي عــ�ش
ي الهجــرة ثمــا�ن

 إن كان عمــار بــن يــا� فيهــم، وهــو يشــك فيــه)3(. وكان �ن

لــم نتمكــن مــن الحصــول عــى عــدد المهاجريــن مــن مكــة إىل المدينــة، إل أنــه ول شــك أكــ�ب   

ن  ، بعد إســالم من أســلم بعــد الهجرت�ي ن مــن عــدد المهاجريــن إىل الحبشــة بفعــل ازديــاد عدد المســلم�ي

ن نهــى الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، عنهــا كما  إىل الحبشــة؛ فالهجــرة اســتمرت حــ�ت فتــح مكــة حــ�ي

ــٌة، َوِإَذا اْســُتْنِفرْتُْم َفانِْفــُروا( )5(، ي صحيــح البخــاري، بقولــه: )لَ ِهْجــرََة بَْعــَد الَفْتــِح، َوَلِكــْن ِجَهــاٌد َوِنيَّ
 �ن

ٌة، َوِإَذا اْسُتْنِفرْتُْم َفانِْفُروا()6(. ي صحيح مسلم بقوله: )َل ِهْجرََة، َوَلِكْن ِجَهاٌد َوِنيَّ
و�ن

ثالثاً- محاولة إعادة املهاجرين:  

حاولــت قريــش إعــادة المهاجريــن إىل الحبشــة عــ�ب إرســال عمــرو بــن العــاص وعبــد اللــه بــن   

ــم إىل  ــت إعادته ــت حاول ــرف إن كان ــم، ول يع ــت منعه ب، فحاول ــ�ش ــرون إىل ي ــا المهاج ــة، أم ي ربيع أ�ب

ب. ــ�ش ــن ي ــة م مك

قــال ابــن إســحاق : فلمــا رأت قريــش أن أصحــاب رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــد   

أمنــوا واطمأنــوا بــأرض الحبشــة، وأنهــم قــد أصابــوا بهــا داراً وقــراراً، ائتمــروا بينهــم أن يبعثــوا فيهــم 

ي دينهــم، ويخرجوهــم 
دهــم عليهــم، ليفتنوهــم �ن ، ف�ي ي

ن مــن قريــش جلديــن إىل النجــاسش منهــم رجلــ�ي

. ، دار الكتب العلمية، ص: 57، دون تاريخ أو مكان ن�ش ن ة سيد المرسل�ي ي س�ي
ن �ن ي، نور اليق�ي 1. محمد الخ�ن

ة النبوية، دمشق: دار القلم، 1422هـ2001-م، ص: 131.  ي الندوي، الس�ي
2. أبو الحسن عىي الحس�ن

ي سعيد، ي وخ�ي
ة النبوية، القاهرة: المكتبة التوفيقية، تحقيق محمد فهمي ال�جا�ن  3. عبد الملك بن هشام، الس�ي

1/ 214، 2003م. 

ة النبوية، القاهرة: دار الحديث، 1423هـ2002-م، ص: 117.  ي الس�ي
4. صفي الرحمن المباركفوري، بحث �ن

 . ، باب فضل الجهاد والس�ي 5. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

. وبيان مع�ن )ل هجرة بعد الفتح(. سالم والجهاد والخ�ي مارة، باب المبايعة بعد فتح مكة عى الإ 6. صحيح مسلم، كتاب الإ
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ي ربيعــة، وعمــرو بــن العــاص  ي اطمأنــوا بهــا وأمنــوا فيهــا ؛ فبعثــوا عبــد اللــه بــن أ�ب
مــن دارهــم، الــ�ت

ي ولبطارقتــه، ثــم بعثوهمــا إليــه فيهــم)1(.
ابــن وائــل، وجمعــوا هدايــا للنجــاسش

ــن  ــب المهاجري ي طل
ي �ن

ــاسش ــش للنج ــلتهما قري ــن أرس ن اللذي ــول�ي ــن الرس ــلمة ع ــول أم س تق  

ي ربيعــة، وعمــرو بــن العــاص، وأمروهمــا بأمرهــم، وقالــوا  اليها:)ثــم بعثــوا بذلــك عبــد اللــه بــن أ�ب

ي هدايــاه، 
ي فيهــم، ثــم قدمــا إىل النجــاسش

لهمــا : ادفعــا إىل كل بطريــق هديتــه قبــل أن تكلمــا النجــاسش

ــم()2(.  ــل أن يكلمه ــا قب ــلمهم إليكم ــاله أن يس ــم س ث

رابعاً- هدف الهجرة:  

ــض  ــرار بع ــت ف ــة كان ــرة إىل الحبش ــال الهج ــي ح ؛ فف ن ــ�ي ي الحالت
ــرة �ن ــدف الهج ــف ه اختل  

ب، فــكان الهــدف المذكــور يُضــاف إليــه  ي حــال الهجــرة إىل يــ�ش
ن بدينهــم وبأنفســهم، أمــا �ن المســلم�ي

ي الأرض. 
ن ديــن اللــه �ن ســالم، وتمكــ�ي أهــداف أخــرى؛ كإقامــة دولــة الإ

: )فالمســلمون الذيــن هاجروا إىل الحبشــة كانــوا يريدون حفظ  ي
يقــول الدكتــور راغــب ال�جا�ن  

بــادة، ولم  ي مكة لالإ
ســالم بالكليــة، إذا تعــرض المســلمون �ن ي مــكان آمــن حــ�ت ل يســتأصل الإ

أنفســهم �ن

ن إىل ملــك عادل،  ي الحبشــة؛ بــل كان المســلمون مجــرد لجئ�ي
يكــن الغــرض هــو إقامــة حكومة إســالمية �ن

ب هــي المركــز الرئيــس لهــا()3(.   أمــا الهجــرة هنــا، فــكان الغــرض منهــا إقامــة دولــة إســالمية تكــون يــ�ش

خامساً- الهجرة إىل الحبشة تعتمد عى رجل واحد:  

ب، فالهجــرة لــم تكــن تعتمــد عــى  ي يــ�ش
الهجــرة إىل الحبشــة تعتمــد عــى رجــل واحــد، أمــا �ن  

ســالم، أو عــى  ب عامــة، والجــوُّ العــام هنــاك صــار محبــاً لالإ ؛ بــل تعتمــد عــى شــعب يــ�ش ن رجــل معــ�ي

ــة)4(.  ــة كامل ــاك جماعي ــرة إىل هن ــت الهج ــم كان ــن ث ــالمية؛ وم س ــرة الإ ــالً للفك ــح قاب ــل أصب الأق

1. عبد الملك بن هشام، مصدر سابق، 1/ 216. 

2. المصدر نفسه، 1 /217.

، الهجرة النبوية .. مالمح وسمات، تم الوصول إليه بتاريخ 3 /5 /2019، آخر تحديث 20/ 1/ 2019، متوفر عى  ي
3. راغب ال�جا�ن

http://www.startimes.com/f.aspx?t=37562572 :موقع

، الهجرة النبوية .. مالمح وسمات، تم الوصول إليه بتاريخ 3 /5/ 2019، آخر تحديث 20 /1/ 2019، متوفر عى  ي
4. راغب ال�جا�ن

http://www.startimes.com/f.aspx?t=37562572 :موقع
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سادساً- عودة مهاجري الحبشة:  

ن لهــم عــدم صحــة ذلــك،  عــاد مهاجــرو الحبشــة بعــد أن بلغهــم إســالم أهــل مكــة؛ ليتبــ�ي  

فعــاد بعضهــم للهجــرة مــرة أخــرى.

قــال ابــن إســحاق: )وبلــغ أصحــاب رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، الذيــن خرجــوا إىل   

أرض الحبشــة، إســالم أهــل مكــة، فأقبلــوا لمــا بلغهــم مــن ذلــك، حــ�ت إذا دنــوا مــن مكــة، بلغهــم 

ــوار أو  ــد إل بج ــم أح ــل منه ــم يدخ ــالً، فل ــة كان باط ــل مك ــالم أه ــن إس ــه م ــوا ب ــوا تحدث ــا كان أن م

ــال)1(.  ن رج ــ�ي ــة وثالث ــة ثالث ــن الحبش ن م ــ�ي ــدد القادم ــة كان ع ي النهاي
ــتخفياً(، و�ن مس

ــس، وهــم  ــعرهم الأن ــا أش ــو العــدد، مم ــم أنهــم قليل ــبب عودته ــن س ي ع ــر الخــ�ن يذك  

غربــة)2(.  دار  ي 
�ن عيــش  لهــم  يطيــب  ول  قريــش،  اف  أ�ش

قــال ابــن إســحاق: )وكان مــن أقــام بــأرض الحبشــة مــن أصحــاب رســول اللــه، صــى اللــه   

ي عمــرو بــن أميــة 
عليــه وســلم، حــ�ت بعــث فيهــم رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، إىل النجــاسش

ــة()3(. ــد الحديبي ــ�ب بع ــو بخي ــه، وه ــم علي ــدم به ، فق ن ــفينت�ي ي س
ــم �ن ــري، فحمله الضم

سابعاً- هجرة الحبشة هجرتان،أما يرثب فمرة واحدة:   

ــة  ــدم صح ــم ع ن له ــ�ي ــرة الأوىل، وتب ي الم
ــة �ن ــن الحبش ــة م ــلمون إىل مك ــاد المس ــا ع عندم  

ب؛ فلــم  ي الهجــرة إىل يــ�ش
إســالم أهــل مكــة، عــاد قســم منهــم إىل الحبشــة مهاجريــن مــرة ثانيــة، أمــا �ن

. ن يعــد المســلمون إىل مكــة إل فاتحــ�ي

ثامناً- الهجرة إىل الحبشة كانت بحراً وإىل يرثب براً:  

ــة  ــرة إىل مك ــا الهج ن ، أم ــ�ي ن تجاريت ــفينت�ي ــ�ب س ــعيبة ع ــاء ش ــ�ب مين ــراً ع ــة بح ــرة إىل الحبش ــت الهج كان

 .)4( ــ�ب ــت عــ�ب ال فكان

1. عبد الملك بن هشام، مصدر سابق،2/ 13و15.

ي، مصدر سابق، ص: 58. 2. محمد الخ�ن

3. عبد الملك بن هشام، مصدر سابق،3/ 238.

4. صفي الرحمن المباركفوري، مصدر سابق ، ص: 116.
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تاسعاً- الهجرة إىل يرثب هيأ لها مسلمون من أهل البلد:   

ن هاجــر إليهــا المهاجــرون مســلمون مــن أهــل البلــد مــن الأنصــار، الذيــن  ب حــ�ي ي يــ�ش
كان �ن  

، وهــذا مــا لــم يتوافــر حــال الهجــرة إىل الحبشــة. ن ي العقبتــ�ي
أســلموا بعــد بيعــ�ت

عارشاً- هاجر الرسول إىل يرثب، ومل يهاجر إىل الحبشة:  

ن  ــا أشــار عــى المســلم�ي ــه وســلم، إىل الحبشــة، وإنم ــه علي ــم يهاجــر الرســول، صــى الل ل  

ــب  ــا يُصي ــه وســلم، م ــه علي ــه، صــى الل ــن إســحاق: )فلمــا رأى رســول الل ــث يقــول اب بالهجــرة، حي

ي طالــب، وأنــه ل يقــدر  أصحابــه مــن البــالء، ومــا هــو فيــه مــن العافيــة، بمكانــه مــن اللــه ومــن عمــه أ�ب

عــى أن يمنعهــم ممــا هــم فيــه مــن البــالء، قــال لهــم: لــو خرجتــم إىل أرض الحبشــة، فــإن بها ملــكاً ل 

يُظلــم عنــده أحــد، وهــي أرض صــدق، حــ�ت يجعــل اللــه لكــم فرجــاً ممــا أنتــم فيــه؛ فخــرج عنــد ذلك 

المســلمون مــن أصحــاب رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، إىل أرض الحبشــة، مخافــة الفتنــة، 

.)*
1

ســالم( ) ي الإ
ــت أول هجــرة �ن ــه بدينهــم، فكان ــراراً إىل الل وف

، ن ب بعــد أن ســبقه إليهــا كثــ�ي من المســلم�ي هاجــر الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، إىل يــ�ش   

سالمية الموعودة.  ي المسجد، ويضع لبنة الدولة الإ
ن المهاجرين والأنصار، ويب�ن  ليؤاخي ب�ي

* عبد الملك بن هشام، مصدر سابق،1/ 208، بت�ف.
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يف رحاب

 الهجرة النبوية الرشيفة
 الشيخ محمد ذياب أبو صالح

عضو الهيئة اإلسالمية العليا

ســالُم الكــراِم  الرُُســِل  خاتَــَم  يــا 

بنــورِه الوجــوَد  ضــاَء  مــن   َ خــ�ي يــا 

محبــٌة ّحْييــُت  مــا  فــؤادي  ي 
�ن لــك 

ُملهمــي ذكــرَك  فــإنَّ  نطقــُت  فــإذا 

ــًة ِعفَّ نفــىسي  أجــواِء  ي 
�ن أودعــَت 

ــِه ــن دون ــذي م ِف ال ــ�ش ــَب ال ــا صاح ي

مجيئــِه قبــَل  التــوراُة   َ َّ بــ�ش قــْد 

�احــًة عنــك  نجيــِل  الإ ي 
�ن وتلــوُت 

شــفاعًة المعــاِد  ي 
�ن لأرجــو  ي 

إ�ن

نــازٌف الخالِئــِق  كبــِد  ي 
�ن الجــرُح 

نحــوُه  ٌ نصــ�ي يســعى  ل  والحــقُّ 

وظالُمــُه ظُلُمــُه  أطبــَق  والكــوُن 

دولــٌة أو  لهــم  ديــٌن  ل  والخلــُق 

ســاداتُها ُهــم  والطاغــوُت  والجهــُل 

تقوُدُهــم ُ�اَة   ل  فــو�ن  والنــاُس 

داعيــاً مكــَة  أكنــاِف  ي 
�ن فغــدوَت 

وجهــرًة العبــاِد  ي 
�ن ِ�اً  فدعــوَت 

وصحابــٌة إخــوة  حوَلــَك  والتــفَّ 

والأرحــاُم المظلــوُم  يوصــُل  ِبــَك 

ظــالُم اســتبدَّ  مــا  ّكونــاً  وأنــاَر 

والأجــراُم الجــوزاُء  لهــا  ترنــو 

ختــاُم والثنــاُء  جميــالً  حمــداً 

تُضــاُم كيــَف  وفيــك  الهــواَن  تــأ�ب 

أوهــاُم ُه  وغــ�ي الملــوِك  ف  �ش

والأقــالُم والألــواُح  والُكتــُب 

إمــاُم أنــَت  المختــاُر  أحمــُد  يــا 

زحــاُم والأنــاُم  القيامــِة  يــوم 

يلتــاُم فليَتــُه  الطبيــُب  حــاَر 

الآلُم وزادِت  الفســاُد  عــّم 

الأصنــاُم تعبــُد  ي  ر�ب دوِن  مــن 

نظــاُم ويســتتُب  العبــاَد  ترعــى 

ُحــكاُم هــُم  والكفــار:  والكفــُر 

ورغــاُم غمامــٌة  النفــوِس  وعــى 

الأجســاُم بــِه  نــاءت  مــا  وحملــَت 

إمــاُم فيــه  أنــت  شــمالً  وجمعــَت 

إقــداُم وكُلُهــم  القلــوِب  بْيــُض 
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إيذاِئهــم  ِمــْن  لقيــَت  مــا  لقيــَت 

يافــٌع طفــٌل  وأنــت  ن  الأمــ�ي قالــوا 

صوبَــه ليــالً  الرحمــُن  بــك  أ�ى 

الُعــال الســمواِت  رحــب  ي 
�ن فعرجــَت 

فارســاً قــوٍم  كلِّ  مــن  لــه  دفعــوا 

مناجيــاً لــه  لالإ أمــرَك  فجمعــَت 

صحبــٍة أســمى  بالصِديــِق  وأِنســَت 

ولجــأَت جــوَف الغــاِر مــن إيذاِئهــم

خيفــًة حقــاً  يــَق  الصدِّ خالــَج  قــد 

ســبيُلُهم ُوضــلَّ  قلوبُُهــم  حــارت 

أمِرنــا مــن  تبتئــس  ل  ي  صاحــ�ب يــا 

طاعاتِهــم ي 
�ن أســماُء  ُجّنــدت  قــد 

اً ُمخــ�ب ي 
يــأ�ت اللــه  عبــُد  وكــذاك 

بجــواِدِه دنــا  قــد  �اقــُة  لمــا 

غبــارُُه الســماِء  كبــِد  إىل  فعــال 

لــك إْن ثُنيــَت ســواَر  ِكــ�ى ِمنحــًة

بأرِضهــا حللــَت  إذ  طيبــَة  طيــب  يــا 

عــودٌة بــدٍر  مثــل  بيــوٍم  ىلي  هــل 

وحاِلهــم  َ ن المســلم�ي لأمــِر  أنظــر 

عهــَدة ي 
يبــ�ن الفــاروِق  إىل  ىلي  هــل 

الــذي خالــٍد  مثــَل  الفــوارَس  وأرى 

حفظــوا الحــدوَد وحــرروا أوطانَهــم

أِســنٌَّة تحتضنــُه  لــْم  مــا  والحــُق 

عــى تُبــ�ن  ل  والــدولُت  الديــُن 

عهــِدِه ســابُق  ســالِم  لالإ أيعــوُد 

ســاداِتِهم مــع  الكفــِر  جنــُد  فُيــَذلُّ 

ِجســاُم  للهــداِة  الشــدائَد  إنَّ 

وتمــاُم ُجــذوٌة  الأمانــٌة  فيــك 

ِنيــاُم والأنــاُم  ُغفــٌل  والخلــُق 

ُمقــاُم ولَح  لــًة  ن م�ن وســموَت 

أقســاُم بينهــم  يُــوَزَع  حــ�ت 

مــراُم النفــوِس  ي 
و�ن النجــاَة  ترجــو 

غــالُم وهــو   ُ عــىي الفــراَش  لــزَم 

تنــاُم ليــس  اللــِه   َ ن عــ�ي لّكــنَّ 

وشــاموا منــُه  الكفــار  دنــا  لمــا 

ضاقــت بهــم بيــُض الرمــاِل فهامــوا

دواُم فهــَي   ّ عــىي لــِه  الإ  ُ ن عــ�ي

قــداُم والإ العــزُم  يليــُق  فلهــا 

والأغنــام الريــُح   خطــاه  تُخفــي 

الأقــداُم ســاخِت   ِّ ي النــ�ب صــوَب 

همــاُم  ُ ن الأمــ�ي يــُل  ج�ب يزجــرُُه 

غمــاُم والعطــاُء  فعلــَك  الجــوُد 

كــراُم إليــَك  ُهــم  قومــاً  وقدمــَت 

والأعــواُم الآجــاُل  لــه  تهفــو   

أيتــاُم كأنهــم   َ ن ُمســتضعف�ي

قــداُم والإ برديــِه  ي 
�ن العــدُل 

الأعــالُم وتُرفــُع  الجيــوَش  يُزجــي 

الســيوِف وصامــوا صلَّــوا عــى حــدِّ 

الأوهــاُم صنــوه  هزيــالً  يبقــى 

زمــاُم فللنفــوِس  الشــعوِب  قهــر 

تُقــاُم عليــِه  دولِتنــا  أركاُن 

ســالُم والإ اللــِه  جنــُد  ويُعــُز 

 العدد
ف

مل� يف رحاب الهجرة النبوية الرشيفة
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نفحات

 من الهجرة النبوية
شعر: زهدي حنتويل

 موظف إداري  

الأنــواِر بمحفــِل  القصيــُد   ّ غــ�ن

الأقمــاِر كتهّلــِل  بتأّلــٍق 

المعطــاِر بنفحــِة  فــاَح  والمســُك 

الجــاري كالجــدوِل  بهــا  وغــدا 

الســّياِر الهــدى  ي 
�ن نــورَك  إثــِر  مــن 

الأبصــاِر رؤى  يــا  روحــي  أفديــَك 

والأخيــاِر الأبــراِر  صفــوَة  يــا 

بحصــاِر لونــُه  يســدُل  كالليــِل 

الكّفــاِر جحافــِل  كيــِد   ِّ
�ش مــْن 

والأنــواِر بالهــدي  هــا  وتن�ي

اِر الأ�ش بعصبــِة  يقتلــوَك  كي 

الأظفــاِر وحشــّيَة  ْت  ّ وتكــ�ش

الأنصــاِر مدينــة  نحــو  هاجــرَت 

الغــاِر ي 
�ن لــُه  تحــزن«  »ل  وتقــوُل 

والأشــعاِر نشــاِد  الإ وبعوســِج 

يثــاِر والإ كــراِم  الإ بمواقــِف 

بالأخبــاِر التاريــُخ  وتنّســَم 

الأدهــاِر مــدى  ي 
�ن يبقــى  للخلــِق 

الأمصــاِر ي 
�ن فــاَح  قــد  وأريجهــا 

نهــاِر ببــدِء  شــمٌس  قــْت  أ�ش مــا 

الأخيــاِر ة  خــ�ي هجــرِة  يــوِم  ي 
�ن

بمدحــِه النــدّي   الحــرف  وتهّلــَل 

بوصفــِه  ُ الــّزكي الطّيــُب  وتضــّوَع 

حّبــُه ي 
القــوا�ن يــاِن  ب�ش وجــرى 

رونــٍق ي 
�ن ي 

قصيــد�ت  ّ ي الّنــ�ب طــه 

تحّيــًة الكــرام  الرســل  خاتــم  يــا 

وســامًة البهــيِّ  الخلــِق  ســّيد  يــا 

بظالمــِه دجــا  ظلــٍم  مــن  هاجــرَت 

أحببتــُه الــذي  موطنــَك  هاجــرَت 

لفتحهــا تعــوَد  كي  مّكــَة  هاجــرَت 

متوّغــالً حصارهــم  رأيــَت  لّمــا 

حربهــم  عــن  أنيابهــم  بــدْت  لّمــا 

ليلــٍة ي 
�ن يومهــا  مّكــَة  بطــِن  مــن 

برفقــٍة كنــَت  الّصديــِق  وبصحبــِة 

وحفــاوٍة بطيبــٍة  فاســتقبلوك 

عــزٍّة ِب  مــ�ن الأمثــاِل  مــن  بــوا  �ن

المــدى اتســع  النبويــِة  الهجــرة  ي 
�ن

متماســكاً منهجــاً  فيهــا  أرســيَت 

رســالٍة عطــُر  النفحــاِت  مــن  فيهــا 

الــورى  َ خــ�ي يــا  اللــه  عليــَك  صــى 
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تجاوزات تتعلق بالطالق

الشيخ د. يرسي عيدة

مساعد مفتي / دائرة إفتاء محافظة الخليل

ّ بعده، وبعد؛ ي الحمد لله وحده، والصالة والسالم عى من ل ن�ب  

ــْذَن  : }َوأََخ ــلَّ ــزَّ وج ــال ع ــٌظ، فق ــاٌق غلي ــه ميث ــزواج بأنّ ــد ال ــف عق ــاىل وص ــارك وتع ــه تب فالل  

ي يجريهــا 
يَثاًقــا َغِليظـًـا { )النســاء: 21(. فعقــد الــزواج عقــد عظيــم، وهــو مــن أهــمِّ العقــود الــ�ت ِمنُكــم مِّ

ــه، وهــذا العقــد يحصــل  ــه ومكانت ــا أْن يُراعــوا حرمَت ــالأزواج جميًع ي حياتهــم، وينبغــي ل
المســلمون �ن

ن الــزوج وزوجتــه أو وكيلهــا، وفــق أصــول وضوابــط وتفاصيــل معلومــة، وينتهــي  يجــاب والقبــول بــ�ي بالإ

ة. ــ�ب ــة المعت عي ــه ال�ش ــل أهليت ــزوج، إن كان بكام ــن ال ــادرة م ــالق الص ــة الط ــد بكلم ــذا العق ه

ــُه  ــة الســكينة والمــودة والتفاهــم والحــوار والســتقرار، قــال الل ــاة الزوجي ي الحي
والأصــُل �ن  

ًة  ســبحانه وتعــاىل: }َوِمــْن آيَاِتــِه أَْن َخَلــَق َلُكــْم ِمــْن أَنُْفِســُكْم أَْزَواًجــا ِلَتْســُكُنوا ِإَلْيَهــا َوَجَعــَل بَْيَنُكــْم َمــَودَّ

ن أْن يعــرَف كلٌّ منهمــا مــا لــه  ُروَن{)الــروم: 21(، وينبغــي للزوجــ�ي يَــاٍت ِلَقــْوٍم يََتَفكَّ
ي َذِلــَك َلآ ِ

َورَْحَمــًة ِإنَّ �ن

وا زوجاتهــم  ومــا عليــه مــن الحقــوق والواجبــات، وقــد أمــَر اللــُه ســبحانه وتعــاىل الأزواَج أْن يُعــا�ش

ُّ الكريــم،  ي وُهــنَّ ِباْلَمْعُروِف{)النســاء: 19(، وأو� النــ�ب ُ بالمعــروف، قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل: }َوَعا�شِ

ــَتْوُصوا  ــلم:  )فاْس ــه وس ــه علي ــى الل ــال، ص ًا، فق ــ�ي ــات خ ــلم، الأزواَج بالزوج ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــاىل:  ــبحانه وتع ــه س ــال الل ــروف، ق ــا بالمع ــَع زوجه ــة أن تُطي ــى الزوج ــب ع *(، ويج
1

ًا () ْ ــ�ي ــاِء َخ ِبالنَِّس

ــُه { )النســاء: 34(، ومعــ�ن " قانتــات ": طائعــات  ــاٌت ِلْلَغْيــِب ِبَمــا َحِفــَظ اللَّ اِلَحــاُت َقاِنَتــاٌت َحاِفظَ }َفالصَّ

* صحيح البخاري، كتاب النكاح،باب الوصاة بالنساء.

�ة ه�ي
�ة
�ف
اءا�ت  �ف اإ
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ُّ ، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى وجــوب طاعــة الزوجــة لزوجهــا، فقــال   ي )1( ، وأّكــد النــ�ب للــه ولأزواجهــنَّ

صــى اللــه عليــه وســلم: )َلــْو ُكْنــُت آمــًرا أََحــًدا أَْن يَْســُجَد ِلأََحــٍد، َلأََمــرُْت اْلَمــْرأََة أَْن تَْســُجَد ِلَزْوِجَهــا()2(. 

من تجاوزات األزواج والزوجات يف أمر الطالق:  

ًا مــن الأزواج  ــ�ي ــن الأزواج بالطــالق، حــ�ت عــى سفاســف الأمــور، فتجــد كث ٍ ِم ــ�ي ــُف كث * حل  

ــاة، حيــث  ــاب، ونحوهــا مــن شــؤون الحي ي اب، والذهــاب والإ يحلــف بالطــالق عــى الطعــام والــ�ش

ِّ الطــالق إل تروحــي عــى أهلــك... ( ّ الطــالق إل تتغــدى عنــدي اليــوم(، )عــىي  يقــول الــزوج مثــالً: )عــىي

ــم،  ــى الأزواج وحده ــ� ع ــم يقت ــاره، ل ــتفحاله وانتش ــر لس ــل إنَّ الأم ــارات، ب ــن العب ــا م ونحوه

ًا ِمــن الُعــّزاب يحلفــون  ، فتعداهــم إىل الأطفــال والنســاء! فتجــد كثــ�ي ن وجــ�ي ن بــل تعــدى إىل غــ�ي الم�ت

ي لعبهــم وبعــض شــؤونهم، مقلديــن الآبــاء والأعمــام 
بالطــالق، وبعــض الأطفــال يحلفــون بالطــالق �ن

ــا أْن يصــل الأمــر بــأْن تحلــَف بعــُض النِّســوة بالطــالق، كأْن تقــوَل الزوجــة لزوجهــا:  ي ذلــك، أمَّ
والأهــل �ن

ي قمــة الغرابة والســتهجان!.
ي جهــاز هاتــف غــًدا(، ونحوهــا ِمن َوقائــع، فهــذا �ن ّ الطــالق إل تشــ�ت )عــىي

ِّ الكريــم،  ي وعــة؛ لقــول النــ�ب والحلــف بالطــالق ل يجــوز؛ فهــو مــن صيــغ الحلــف غــ�ي الم�ش  

صــى اللــه عليــه وســلم: )َمــْن َكاَن َحاِلًفــا، َفْلَيْحِلــْف ِباللــِه أَْو ِلَيْصُمــت()3(، والحلــف بالطــالق اســتخفاف 

ي ســياق آيــات الطــالق، قــال اللــه 
لهــي مــن ذلــك �ن بــه واســتهتار وتعــدٍّ واضــح، وقــد جــاء التحذيــر الإ

ســبحانه وتعــاىل: }ول تتَِّخــذوا آيــاِت اللــِه ُهــُزَواً {)البقــرة:231( ، وقــال عــزَّ وجــل كذلــك: }ِتْلــَك ُحــُدوُد 

ــرة:229(.  ــاَل تَْعَتُدوَها{)البق ــِه َف اللَّ

ٌ ِمــن الأزواج إىل أســلوب التهديــد بطــالق زوجتــه عــى  * التهديــد بالطــالق، حيــث يلجــأ كثــ�ي  

موقــف أو مواقــف متعــددة، حيــث يكــ�ش عــى لســانه مــن التهديــد لهــا بالطــالق، ممــا يــؤدي إىل تفاقــم 

الأمــر، وزيادتــه عــن حــّده، ممــا ينجــم عنــه المزيــد مــن المشــكالت الزوجيــة، والنفــرة، وقــد يصــل 

ــرَد "، وقــد  ــة إىل بيــت أهلهــا، فيمــا تعــرف بظاهــرة " الَح الأمــر إىل خــروج الزوجــة مــن بيــت الزوجي

، تفس�ي القرآن العظيم: 2 /293. ي، جامع البيان: 8 /294. ابن كث�ي 1. الط�ب

ي : حسن صحيح. 
ي حق الزوج عى المرأة، وقال الألبا�ن

مذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء �ن ن ال�ت 2. س�ن

3. صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب كيف يُستحلف.
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ــزاع إىل  ــمَّ شــقاق ون ــن ثَ ــة نفقــة، وِم ــُث رفــع قضي يصــل الأمــر إىل مــا هــو أكــ�ش مــن ذلــك، مــن حي

ــر بالفــراق والطــالق. ــمَّ ينتهــي الأم ــن ثَ ــة، وِم عي المحكمــة ال�ش

ــد  ة عن ة بكــ�ش ي أنَّ هــذه الظاهــرة منتــ�ش
َل الحلــول ل آخرهــا، ول شــكَّ �ن * جعــل الطــالق أوَّ  

ــر،  ــبب أو لآخ ــه لس ــزوج وزوجت ن ال ــ�ي ــٍم ب ــوُء َفْه ــكلٌة أو س ــت مش ــا حصل ــإذا م ــن الأزواج، ف ــ�ي م كث

، ثــم ينــدم بعــد ذلــك عــى ت�ّعــه واســتعجاله، بعــد أن  ة دون تريّــث وتــأنٍّ فتجــده يطلقهــا مبــا�ش

ــة. ــه طلق ــبت علي احتس

ٍ مــن الأزواج ممــن طَلَّقــوا زوجاتهــم للمــرّة الأوىل، حيــث تتكــرر  * عــدم اعتبــار واتعــاظ كثــ�ي  

ــة، وإنَّ مــن الغريــب جــًدا  ــد فيطّلقهــا الطلقــة الثاني ــن جدي ــة لحقــاً، فيتــ�ع ِم المشــكالت الزوجي

ــا  ــا وتخويفهم ــمُّ نصحهم ، ويت ي
ــ�ت ــه المف ــُع وزوجت ــمَّ يراج ــرَّة الأوىل، ثُ ــه للم ــزوُج زوجَت ــَق ال أْن يُطلِّ

وتحذيرهمــا مــن تكــراره مــرّة أخــرى، فتتفاجــأ مــن تطليقــه لهــا مــرّة أخــرى بعــد ذلــك بأيــام أو أســابيع   

ــه! ــة الأوىل نفس ــوع الطلق ي لموض
ــا�ن ــالق الث ــا كان الط ــهر، ولربم ــة أش أو بضع

ة، ويطّلق �يًعــا دون أْن  ٍ ِمــن الأزواج، إذ ينفعــُل الــزوج مبــا�ش * العصبيــة الزائــدة عنــد كثــ�ي  

يــَث، ودون أْن يتعــوَذ باللــه ِمــن الشــيطان الرجيــم، ودون أْن ينــ�َف ِمــن َوجــه زوجتــه، أو تنــ�َف  ي�ت

ــا، ِمــن النســاء مــن تُعانــد وترفــع  هــي مــن وجهــه إىل غرفــة أخــرى وتختــ�، بــل عــى العكــس تماًم

اً لمواجهتهــا  صوتَهــا، وتســتفزُّ الــزوج زيــادة عــى مــا هــو عليــه مــن عصبيــة وتوتـّـر، فتكــون ســبًبا مبــا�ش

ن  يــد الطــ�ي ن يــَن عــى النــار، ف�ت ن ي الســتفزاز، كالــذي يضــع الب�ن
بالطــالق، فبــدل أْن تختــَ�، تتمــادى �ن

ــًة! ِبّلــًة، والحــال ِعلَّ

ي البيــت أم عــ�ب الهاتــف، 
ي مجلــس واحــد، ســواء أكان �ن

* تكــرار لفــظ الطــالق أكــ�ش ِمــن مــرّة �ن  

ــق  ــق، أو طال ــق، طال ــت طال ــه: أن ــول لزوجت ــرّة، كأن يق ــن م ــ�ش م ــالق أك ــزوج بالط ــظ ال ــث يتلف بحي

بالثــالث، أو بالمئــة، أو بالمليــون!
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ن بعــض الأزواج بعبــارات الطــالق ومــا يتبعهــا مــن عبــارات، كأْن يقــوَل الــزوُج لزوجتــه:  * تفــ�ن  

ع ول فــرع!، أو أْن يقــوَل لهــا: أنــت طالــق عــى المذاهــب كلهــا! أو: أنــت  أنــت طالــق، ومــا يــردك ل �ش

! ونحوهــا مــن عبــارات فيهــا تجــاوز �يــح  طالــق، ل يــردك ل حنفــي ول مالــ�ي ول شــافعي ول حنبــىي

لحــّد اللــه تعــاىل.

ٍ ِمــن النَّــاس أنَّ طــالَق الزوجــة حــاَل الحيــض، أو النفــاس، أو الحمــل، أو الجنابــة  * ظــنُّ كثــ�ي  

ّ: أن يُطلِّــق الــزوج  ي
ل يُحتســب! وهــذا غــ�ي صحيــح، فالطــالق يقــع ُســنّيا كان أم بدعًيــا، والطــالق الســ�ن

ي طهــر مّســها فيــه، أو 
ي طهــر لــم يمّســها فيــه، والطــالق البدعــي: أْن يُطّلــق الــزوج زوجتــه �ن

زوجتــه �ن

ثــم.  كانــت حائضــاً أو نفســاء، فيقــع مــع الإ

نت،  ٍ مــن النــاس أنَّ الطــالَق عــ�ب الهاتــف، أو مواقــع التصــال والتواصل عــ�ب الن�ت * ظــنُّ كثــ�ي  

ة ونحوهــا ل يقــع، واعتقــاد أنَّ الطــالَق ل يقــع إل  كالفيــس بــوك وتويــ�ت ونحوهمــا، أو الرســائل القصــ�ي

، حيــث  ي
ي بعــض الــدول بــأنَّ الطــالق ل يقــع إل أمــام القــا�ن

وجًهــا لوجــه، بــل مــا وصــل بــه الحــال �ن

إذا طّلــق الــزوج زوجتــه ولــو مــّرات عــدة خــارج المحكمــة، فــإنَّ ذلــك الطــالق ل يحتســب، فــكلُّ ذلــك 

ــا لوجــه، أم عــ�ب الهاتــف، أم برســالة، وســواء حصــل  غــ�ي صحيــح، فالطــالق يقــع ســواًء أكان وجًه

ي أي مــكان، فــكّل ذاك يقــع.
ي أم �ن

أمــام القــا�ن

ــق العاقــد المعقــود عليهــا قبــل الدخــول والخلــوة الصحيحــة، ســواء  ي حــالت عــّدة يُطلِّ
* �ن  

كان وجًهــا لوجــه، أم عــ�ب الهاتــف، أم برســالة، ومــن ثــم يكتمــان الأمــر عــن الأهــل، ويتــم الــزواج 

والدخــول بهــا، وقــد ينجبــان بعــد ذلــك طفــاًل أو أطفــالً عــدة، ثُــمَّ قــد يحصــل طــالٌق بعــد ذلــك، 

، فَيِتــمُّ اكتشــاف الطــالق الأول الــذي كان قبــل الدخــول، وهنــا تكــون  ي
ي أو المفــ�ت

فيتوجهــان إىل القــا�ن

الكارثــة!، حيــث إنَّ الدخــول الحاصــل بعــد الطــالق الــذي أوقعــه العاقــد عــى المعقــود عليهــا قبــل 

عيــة دخــوٌل غــ�ي صحيــح، وِمــن ثـَـمَّ يحتــاُج الأمــُر إىل إجــراءات ليســت ســهلة،  الدخــول أو الخلــوة ال�ش

ــد لهمــا،  ــزواج، بإجــراء عقــد زواج جدي ــح عقــد ال ــم تصحي ــت الطــالق الأول، ومــن ث مــن أجــل تثبي

ــة المتخصصــة . عي ي المحكمــة ال�ش
ــح نســب الأولد، مــن خــالل إجــراءات عــدة �ن وتصحي
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ٌ ِمــن الزوجــات  ، فكثــ�ي عــيٍّ ُمعتــ�ب * طلــُب الزوجــة الطــالَق ِمــن زوجهــا ِمــن غــ�ي مســّوغ �ش  

ــه:  ــأْن يُطّلَقهــا عــى أتفــه الأســباب، وتقــول ل ــا ب ــحُّ الزوجــة عــى زوجه ــُث تُل ــك، حي ــَن ذل ــن يفعل َم

ــن تســتفزُّ زوَجهــا بطريقــة عجيبــة مســتهجنة،  (، بــل منهــّن َم ي
، أو: )إذا مــش عاجبــك طّلقــ�ن ي

طّلقــ�ن

!!! ونحوهــا مــن عبــارات مســتِفزَّة، ومــن ثـَـمَّ يطّلقهــا زوُجهــا، وقــد  ي
فتقــول لــه: إْن كنــَت رَُجــاًل طّلقــ�ن

ُّ، صــى اللــه عليــه وســلم،  الزوجــات مــن ذلــك، فقــال: )أَيَُّمــا اْمــَرأٍَة َســأََلْت َزْوَجَهــا طاََلًقــا  ي حــّذر النــ�ب

 .)
1

ــِة()* ــُة اْلَجنَّ ــا َراِئَح ــَراٌم َعَلْيَه ــأٍْس، َفَح ــا بَ ِ َم ْ ــ�ي ي َغ ِ
�ن

ــا إىل بيــت أهلهــا فــوًرا،  ــا رجعًي * خــروج الزوجــة مــن بيــت زوجهــا إذا طّلقهــا زوجهــا طالًق  

ســواء ذهبــت بنفســها، أم اتصلــت بأهلهــا فأخذوهــا، دون أْن يطرَدهــا زوُجهــا، ودون أْن يــأذَن لهــا 

ي 
ًعــا، والأصــل أْن تبقــى الزوجــُة المطلقــة طالًقــا رجعًيــا �ن بالذهــاب لأهلهــا، فهــذا تــ�ٌّف ل يجــوز �ش

جــع الأمــوُر إىل مجاريهــا، ومــا يســّمى بظاهــرة     ة العــدة، ف�ت بيــت زوجهــا، لعلَُّهمــا يَتْصالحــان خــالَل فــ�ت

ي ل إثــَم فيهــا عــى 
ي ُكتــب الفقــه، والحالــة الوحيــدة الــ�ت

" الحــرد / المــرأة الحردانــة " ل أســاَس لهــا �ن

ي هــذه النقطــة تحديــًدا: بــأْن يُطّلَقهــا زوُجهــا ويطرَدهــا خــارَج بيتــه، فتذهــب لأهلهــا، فــال 
الزوجــة �ن

ــح الأمــر كمــا أفســده!. ــزوج إرجاعهــا، فيذهــب إىل أهلهــا كي يصل ــا، وإْن أراد ال ــم عليهــا هن إث

، ســواء مــن طــرف أهــل الــزوج، أم أهــل الزوجــة،  ن ي حيــاة الزوجــ�ي
ي �ن * تدّخــل الأهــل الســل�ب  

ــة؟!،  ــل الزوج ــبب أه ــت بس ــرى طّلق ــن أخ ــم م ــزوج؟! وك ــل ال ــبب أه ــت بس ــة طُلِّق ــن زوج ــم م فك

ــح  ــق للصل ــاق ضّي ي نط
ــا إل �ن ــل أهُلهم ، وأْن ل يتدخ ــتقلٍّ ــٍت ُمس ي بي

ــان �ن ــكَن الزوج ــل أْن يس والأص

ي فراقهمــا!.
بينهمــا، ل للســعي �ن

عيــة،  فتــاء أو المحاكــم ال�ش ٌ ِمــن الأزواج إىل غــ�ي دور الإ ة يتوّجــه كثــ�ي ي حــالت طــالق كثــ�ي
* �ن  

ِجعــون  ُ ن بذلــك، ف�ي ن بالطــالق، فيســتفتون مــن ليــس أهــاًل لذلــك أو مــن قبــل غــ�ي المخولــ�ي متهاونــ�ي

ي الفتــوى، 
، والوقــوف عــى تفاصيــل عــدة تؤثــر �ن ن لهــم زوجاتهــم بفتــاوى ينقصهــا الســتماع للطرفــ�ي

. ي
ي الخلع، وصححه الألبا�ن

ي داود، كتاب الطالق، باب �ن ن أ�ب * س�ن
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مــن حيــُث اعتبــار وقــوع الطــالق مــن عدمــه، ومــن ثَــمَّ الوقــوف عــى طــواّم وكــوارث لحًقــا! وقــد 

ــاص أْن  ــل الختص ــ�ي أه ــؤال غ ــالق، وس ي الط
ــوى �ن ــاط الفت ــدم انضب ــّراء ع ــع ج ي المجتم

ــل �ن حص

ي أكــ�ش مــن حالــة، 
وج مــن آخــر، و�ن ن ى لطليقهــا، دون أن تــ�ت ــا بينونــة كــ�ب ــا بائًن أرجعــت ُمطلقــة طالًق

ي عــى أقــل تقديــر، كي يكــون عــى بّينــة مــن 
ولأجــل ذلــك، ينبغــي لَمــن يُطّلــق زوجَتــه أْن يراجــَع المفــ�ت

خــوة  أمــره مــع زوجتــه، هــل هــو معهــا بالحــالل أم بالحــرام، وينبغــي للعلمــاء وطــالب العلــم والإ

فتــاء بالطــالق، وأْن يُحّولــوا الحــالت  عيــة أن يتورّعــوا عــن الإ ن بالعلــوم ال�ش أئمــة المســاجد والمهتمــ�ي

ــه معــه،  ــزوج زوجت ــه، حيــث يصطحــب ال ي محافظت
ــاء، كلٌّ �ن فت ــرض عليهــم إىل دور الإ ي تُع

ــ�ت ــا ال كلَّه

، ويفتيهمــا وفــق الأصــول، إبــراًء لذمتــه ودينــه وِعرضــه. ي
فيســمع منهمــا المفــ�ت

، وقــد يحلــف الــزوج عــى  ي
ي أو القــا�ن

* كــذب بعــض الأزواج والزوجــات عــى المفــ�ت  

ي 
المصحــف كاذبـًـا أنـّـه لــم يطّلــق زوجتــه، وقــد تتواطــأ زوجتــه معــه عــى الكــذب، وقــد يكــون ذلــك �ن

الطلقــة الثالثــة، ومــن ثــم ترجــع إليــه إفتــاًء أو قضــاًء، ل ديانــة طبعــاً، فالــزوج هــو مــن يتحمــل حرمــة 

. ــ�ي ــرم الكب ــك الج ي ذل
ــه �ن ــة ل يك ــت �ش ــه إن كان ــة مع ــك، والزوج ذل

ي يمينــه ُمنكــًرا أنـّـه طّلــق زوجتــه، أو يحلــف أنَّــه كان غضبــان 
ومــن الأزواج مــن يكــذب كذلــك �ن  

رات يكــون فيهــا كاذبًــا، فهــو مــن  غضًبــا شــديًدا، أو أنَّــه كان مدهوشــاً، أو ســكران، ونحوهــا مــن مــ�ب

ــة.  ــه الكاذب ــة يمين ــل تبع يتحم

ي الطــالق، فيتلفــظ بــه متهاونــاً بحجــة أنــه غضبــان، ل يقــع 
خــوة يتســاهل جــًدا �ن * بعــض الإ  

ن والعلمــاء وطــالب  خــوة المفتــ�ي جــو مــن الإ طالقــه، فاتخــذ ذلــك ذريعــة لتكــرار التلفــظ بالطــالق، ف�ن

ــك. ــوا لذل ــوا وينّبه ــة أن ينتبه ــاة والأئم ــم والدع العل

ن والحمد لله رب العالم�ي



45

�ة ه�ي
�ة
�ف
اءا�ت  �ف اإ

فضل صالة الجامعة، وحكمها، 

والفرق بني أدائها يف املسجد وغره
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ــددة،  ــل متع ــن فضائ ــا م ــا له ــرد، لم ــالة الف ــن ص ــل م ــة أفض ــالة الجماع ي أن ص
ــك �ن ل ش  

ي روايــة أخــرى 
يــن درجــة، و�ن خاصــة مــن ناحيــة مضاعفــة الأجــر، إذ تفــوق صــالة الفــرد بســبع وع�ش

يــن درجــة، قــال رســول اللــه، صــّى اللــه عليــه وســّلم: )َصــالَُة الَجَماَعــِة تَْفُضــُل َصــالََة  بخمــس وع�ش

يــَن َدرََجــًة()1(، وقــال، صــّى اللــه عليــه وســّلم: )َصــالَُة الَجَماَعــِة تَْفُضــُل َصــالََة الَفــذِّ  ِ ْ الَفــذِّ ِبَســْبٍع َوِع�ش

ن  ي الروايــات إىل تفــاوت درجــات المصلــ�ي
يــَن َدرََجــًة()2(، وأرجــع الفقهــاء ســبب الختــالف �ن ِ ْ ِبَخْمــٍس َوِع�ش

ي إتمــام صــالة الجماعــة عــى الوجــه المطلــوب، مــن ناحيــة الخشــوع والتعظيــم والخــوف والرجــاء، 
�ن

ــك تكــون  ــة، لذل ــالة الّ�يّ ــة أعظــم أجــراً مــن الّص ــاء مــن ذهــب إىل أّن الصــالة الجهريّ فمــن العلم

ها،لمــا يصحــب ذلــك  ي المســجد جماعــة أكــ�ش ثوابــاً مــن غ�ي
، ومنهــم مــن قــال: إنهــا �ن درجاتهــا أكــ�ش

ي الثــواب عــن صــالة الفــرد، 
اً �ن مــن مشــقة، وعــى الأحــوال كلهــا، فــإن صــالة الجماعــة تفــرق فرقــاً كبــ�ي

ي المســجد، حــ�ت إن الواحــد منهــم 
لذلــك كان الســلف الصالــح يحرصــون عــى أداء صــالة الجماعــة �ن

حــرام  ة الإ ، بــل منهــم مــن كان يحــرص عــى إدراك تكبــ�ي ن ن الرجلــ�ي كان يحــرص عليهــا وهــو يهــادى بــ�ي

ن عــدة. ســن�ي

1. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل صالة الجماعة.

2. التخريج نفسه. 



سراء ل�ة ال�إ م�ج

46

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

حكم صالة الجامعة:   

 : ي
ي حكم صالة الجماعة عى النحو الآ�ت

اختلف الفقهاء �ن  

ي حق الرّجال، وهذا رأي أك�ش الحنفّية والمالكية.
القول الأول: إنها ُسّنة مؤّكدة �ن  

: هي فرض كفاية، وهذا قول بعض المالكّية، وقول الّشافعية. ي
القول الثا�ن  

ــول  ــافعية، وق ــة والّش ــض الحنفّي ــول بع ــو ق ــلم، وه ــى كل مس ــة ع ــث: واجب ــول الثال الق  

كهــا، ولكن صالتــه تكــون صحيحة. الحنابلــة، وذهــب كثــ�ي مــن الفقهــاء إىل هــذا القــول، فيأثــم مــن ي�ت

ط لصحــة الصــالة، وهــذا مذهــب الظّاهريـّـة، وبعــض  ، و�ش ن القــول الرابــع: هــي فــرض عــ�ي  

الحنابلــة.

َلــَواِت اْلَخْمــِس َقــْد َذَكرْنـَـا أَنَّ  ي الصَّ ِ
ي ُحْكــِم اْلَجَماَعــِة �ن ِ

مــام النــووي، رحمــه اللــه: "  �ن قــال الإ  

َْوَزاِعــيُّ َوأَْحَمــُد  ََّهــا َفــرُْض ِكَفايـَـٍة، َوِبــِه َقــاَل طَاِئَفــٌة ِمــْن اْلُعَلَمــاِء، َوَقــاَل َعطَــاٌء َواْلأ ِحيــُح أَن َمْذَهَبَنــا الصَّ

ــرٌْض  ــاَل َداُود: ِهــَي َف ــِة، َوَق حَّ ٍْط ِللصِّ َ ــاِن َلْيَســْت ِبــ�ش َْعَي ــَى اْلأ ــرٌْض َع ــِذِر: ِهــَي َف ــُن اْلُمْن ــْوٍر َوابْ ــو ثَ َوأَبُ

ََّهــا َلْيَســْت  ــِة، َوِبــِه َقــاَل بَْعــِض أَْصَحــاِب أَْحَمــَد، َوُجْمُهــوُر اْلُعَلَمــاِء َعــَى أَن حَّ ي الصِّ ِ
ٌْط �ن َ َْعَيــاِن َو�ش َعــَى اْلأ

ُ اْلُعَلَمــاِء  َ
ي ِعَيــاٌض: َذَهــَب أَْكــ�ش ِ

، َواْخَتَلُفــوا َهــْل ِهــَي َفــرُْض ِكَفايـَـٍة أَْم ُســنٌَّة؟ َوَقــاَل اْلَقــا�ن ٍ
ن ْ ِبَفــرِْض َعــ�ي

َلــَواِت  ــَدٌة َل َفــرُْض ِكَفايـَـٍة")1(، وقــال ابــن قدامــة، رحمــه اللــه: "اْلَجَماَعــُة َواِجَبــٌة ِللصَّ ٌة ُمَؤكَّ ََّهــا ُســنَّ إىَل أَن

، َوأَبُــو ثَــْوٍر،  َْوَزاِعــيُّ ــاٌء، َواْلأ ــِه َقــاَل َعطَ ي ُمــوَس، َوِب ــِن َمْســُعوٍد، َوأَ�بِ ــَك َعــْن ابْ ــُو َذِل اْلَخْمــِس، ُرِوَي نَْح

 .)2( " ــاِفِعيُّ ــَة، َوالشَّ ــو َحِنيَف ، َوأَبُ ــْوِريُّ ــٌك، َوالثَّ ــا َماِل ــْم يُوِجْبَه َوَل

ح المهذب، للنووي: 4/ 189. 1. المجموع �ش

.130/ 2 : ي لبن قدامة المقدسي
2. المغ�ن
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العدد املطلوب لصالة الجامعة:  

ــام  ــان؛ فبإم ــه اثن ــد ب ــا تنعق ــل م ــن، أق ــة والعيدي ــالة الجمع ــ�ي ص ي غ
ــة �ن ــالة الجماع ص  

، صــّى اللــه عليــه وســّلم، لمالــك بــن الحويــرث،  ي ومأمــوم تتحقــق جماعــة، ومرجــع ذلــك قــول الّنــ�ب

ن فأفضــل، لقولــه، صــى  ُكَمــا()1(، ولكــن إن زاد عــدد المصّلــ�ي ُ َ ُكَمــا أَْك�ب نـَـا، َوأَِقيَمــا، َوْلَيُؤمَّ وصاحبــه: )أَذِّ

 ِ
ن ْ اللــه عليــه وســلم: )... َوَصــاَلُة الرَُّجــِل َمــَع الرَُّجــِل أَْزَك ِمــْن َصاَلِتــِه َوْحــَدُه، َوَصــاَلُة الرَُّجــِل َمــَع الرَُّجَلــ�ي

ط أن يكونــا  ()2(، ول يشــ�ت ــِه َعــزَّ َوَجــلَّ َ َفُهــَو أََحــبُّ ِإىَل اللَّ َ
ــِه َمــَع الرَُّجــِل، َوَمــا َكانُــوا أَْكــ�ش أَْزَك ِمــْن َصاَلِت

عــي؛ كالمــرض،  ي بيتــه، ولــم يتمكــن مــن الذهــاب إىل المســجد لعــذر �ش
ذكريــن، وإن كان الشــخص �ن

ــال فضــل  أو الســفر، أو الخــوف، أو بعــد المســافة، وغــ�ي ذلــك، ولــم يجــد أحــداً يصــىي معــه لين

ي فتصــح  صــالة الجماعــة، فيصــح أن يــؤم زوجتــه، أو أن يــؤم أي امــرأة مــن محارمــه؛  وإن توافــر صــ�ب

مــام  ي صــالة الفريضــة، قــال الإ
ط لــه البلــوغ �ن الجماعــة معــه أيضــاً، رغــم أن مــن الفقهــاء مــن اشــ�ت

ــا بََيــاُن َمــْن تَْنَعِقــُد ِبــِه اْلَجَماَعــُة، َفأََقــلُّ َمــْن تَْنَعِقــُد ِبــِه اْلَجَماَعــُة اثَْنــاِن،  ، رحمــه اللــه: " َوأَمَّ ي
الكاســا�ن

ــا  ــا َفْوَقُهَم ــاِن َفَم ــلََّم: اِلثَْن ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىَّ اللَّ ِّ، َص ي ــ�بِ ــْوِل النَّ ــٌد، ِلَق ــاِم َواِح َم ــَع اْلإِ ــوَن َم ــَو أَْن يَُك َوُه

ــُق ِبــِه اِلْجِتَمــاُع اثَْنــاِن، َوَســَواٌء  َ اِلْجِتَمــاِع، َوأََقــلُّ َمــا يََتَحقَّ َنَّ اْلَجَماَعــَة َمأُْخــوَذٌة ِمــْن َمْعــ�ن
َجَماَعــٌة؛ َوِلأ

 ِ
ن ْ ى اِلثَْنــ�ي َّ، َصــىَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َســمَّ ي َنَّ النَّــ�بِ

ــا يَْعِقــُل؛ ِلأ َكاَن َذِلــَك اْلَواِحــُد رَُجــاًل، أَْو اْمــَرأًَة، أَْو َصِبيًّ

ــا اْلَمْجُنــوُن  َمــاِم، َوأَمَّ َ اِلْجِتَمــاِع ِبانِْضَمــاِم ُكلِّ َواِحــٍد ِمــْن َهــُؤَلِء إىَل اْلإِ ُمطَْلًقــا َجَماَعــًة، َوِلُحُصــوِل َمْعــ�ن

ِ ِباْلَعــَدِم" )3(، 
ن ْ ــاَلِة َفَكانـَـا ُمْلَحَقــ�ي َنَُّهَمــا َلْيَســا ِمــْن أَْهــِل الصَّ

ََة ِبِهَمــا؛ ِلأ ْ ُّ الَّــِذي َل يَْعِقــُل، َفــاَل ِعــ�ب ي ــ�بِ َوالصَّ

علمــاً أن مــن منعــه المــرض أو العــذر مــن الذهــاب إىل المســجد، فيكتــب لــه مــن الأجــر مثــل مــا كان 

 . ن ، باب سفر الثن�ي 1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

. ي
، وحسنه الألبا�ن ن مامة، باب الجماعة إذا كانوا اثن�ي ، كتاب الإ ي

ن النسا�أ 2. س�ن

.156 /1 : ي
ائع للكاسا�ن ي ترتيب ال�ش

3. كتاب بدائع الصنائع �ن
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يعمــل، قــال رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم:)ِإَذا َمــِرَض الَعْبــُد، أَْو َســاَفَر، ُكِتــَب َلــُه ِمْثــُل َمــا َكاَن 

ــا َصِحيًحا()1(. ــُل ُمِقيًم يَْعَم

ي الفضل، 
ي بيتــه تســتوي �ن

وقــد رأى بعــض العلمــاء أن صــالة الرجــل جماعــة بزوجتــه وأولده �ن  

ــا  ــالة، طالم ــوا الص ك ــجد ل�ت ــب إىل المس ــم وذه ــو تركه ــال ل ي ح
ــجد، �ن ي المس

ــه �ن ــع صالت ــد م أو تزي

ــجد)2(. ي المس
ــة �ن ــالة الجماع ــم ص ــن يقي ــاس م ــن الن ه م ــ�ي ــر غ يتواف

الفرق بني صالة الجامعة يف املسجد وغره:  

قامة.  ي الإ
، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل �ن 1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

.456 /1  : ي
قناع، للبهو�ت ن الإ : 1/ 467، وكشاف القناع عن م�ت ي

بي�ن ي ألفاظ المنهاج، للخطيب ال�ش
ي المحتاج إىل معرفة معا�ن

2. مغ�ن
ي لبن قدامة: 2 /131. 

3. المغ�ن
4. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب صالة الجماعة.

ح مشكاة المصابيح، نور الدين المال الهروي القاري: 3/ 832. 5. مرقاة المفاتيح �ش

ــاىل،  ــه تع ــاء الل ــة إن ش ــل الجماع ــى فض ــا ع ــل فيه ــة يحص ــرء جماع ــا الم ــالة يصليه أي ص  

ي أي مــكان آخــر، 
ي مــكان عملــه، أو �ن

ي بيتــه، أو �ن
ي غــ�ي المســجد، كأن يصليهــا �ن

ولــو صالهــا جماعــة �ن

ي الوقــت نفســه 
ْحــَراِء")3(، لكــن �ن ي اْلَبْيــِت َوالصَّ ِ

قــال ابــن قدامــة عــن صــالة الجماعــة: " َويَُجــوُز ِفْعُلَهــا �ن

ي 
ــك �ن ــن ذل ــّلم، م ــه وس ــه علي ــّى الل ،ص ي ــر الن�ب ــي، لتحذي ع ــذر �ش ــجد دون ع ــر المس ــي هج ل ينبغ

أحاديــث مختلفــة، منهــا قولــه: )َوالَّــِذي نَْفــىِسي ِبَيــِدِه َلَقــْد َهَمْمــُت أَْن آُمــَر ِبَحطـَـٍب، َفُيْحطـَـَب، ثـُـمَّ آُمــَر 

ــاَس، ثـُـمَّ أَُخاِلــَف ِإىَل ِرَجــاٍل، َفأَُحــرَِّق َعَلْيِهــْم بُُيوتَُهــْم،  َن َلَهــا، ثـُـمَّ آُمــَر رَُجــاًل َفَيــُؤمَّ النَّ ــالَِة، َفُيــَؤذَّ ِبالصَّ

ــِهَد  ، َلَش ِ
ن ْ ــَنَت�ي ِ َحَس

ن ْ ــ�ي ــِميًنا، أَْو ِمرَْماتَ ــا َس ــُد َعْرًق ــُه يَِج َّ ــْم، أَن ــُم أََحُدُه ــْو يَْعَل ــِدِه َل ــىِسي ِبَي ــِذي نَْف َوالَّ

ن ظلــف الشــاة مــن اللحــم)5(، فالحديــث  الِعَشــاَء()4(، والعــرق: عظــم عليــه لحــم، والمرماتــان: مــا بــ�ي

ي المســجد، وبخاصــة عــن العشــاء، وصــالة 
ة عــن صــالة الجماعــة �ن يتكلــم عــى الذيــن يتخلفــون بكــ�ش

ــك،  ــرت ذل ي ذك
ــ�ت ــة ال ــث الصحيح ــجد، لالأحادي ي المس

ــة �ن ــا جماع ــن صالته ــل م ــا أفض ي بيته
ــرأة �ن الم

ــاً  ــا آنف ــا قلن ــال، وكم ــؤم الرج ــة أل ت يط ــردة �ش ــا منف ــن صالته ــل م ــت أفض ي البي
ــة �ن ــا جماع وصالته
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�ةفضل صالة الجامعة، وحكمها، والفرق يف أدائها يف املسجد وغره ه�ي
�ة
�ف
اءا�ت  �ف اإ

ي المســجد، لمــا 
ي �ن

أن أجــر صــالة الجماعــة درجــات تتفــاوت وتختلــف فيمــا بينهــا، إل أن أعالهــا الــ�ت

، صــى اللــه عليــه وســلم، وســنته،  ي تشــتمل عليــه مــن فضائــل متعــددة، منهــا أنهــا مــن هــدي النــ�ب

؛  ن ي المســجد يكــ�ش عــدد المصلــ�ي
ي المســجد أدعــى للمحافظــة عــى صــالة الجماعــة، و�ن

وأن الصــالة �ن

ي المصــىي إىل المســجد، فلــه بــكل خطــوة 
ممــا يزيــد الأجــر كمــا ذكرنــا مــن قبــل، ومنهــا فضــل مــىسش

ي 
ي إىل المســجد �ن

درجــة، ويحــط عنــه بهــا خطيئــة، وينــال يــوم القيامــة نــور اللــه التــاّم جــراء المــىسش

يمــان، والرجــل الــذي قلبــه معلــق بالمســاجد يكــون مــن الســبعة  الليــل، ويشــهد لعمــار المســاجد بالإ

اءة مــن النــار، والنفــاق، لمــن يحافــظ  ي ظلــه يــوم القيامــة، ويحــوز عــى الــ�ب
الذيــن يظلهــم اللــه �ن

كــة والحمايــة مــن الشــيطان مــن أثــر الجماعــة وأدعيــة  حــرام، ويحصــل عــى الأجــر وال�ب ة الإ عــى تكبــ�ي

ي المــكان الــذي صــى فيــه، ويكــون 
ــه مــا دام �ن دخــول المســجد وخروجــه، وأن المالئكــة تصــىي علي

ــر  ي الفج
ــال�ت ــة ص ــهد المالئك ــجد، وتش ي المس

ــة �ن ــالة الجماع ــاره لص ــد انتظ ــاط عن ــالة ورب ي ص
ــه �ن كأن

ي المســجد، وقيــام 
والعــ�، ويكتــب أجــر قيــام ليلــة كاملــة لمــن يصــىي الفجــر والعشــاء جماعــة �ن

ي ذّمــة اللــه وحمايتــه 
ي المســجد يكــون �ن

نصــف ليلــة لمــن يصــىي العشــاء وحــده، ومــن يصــىي الفجــر �ن

ه خــالل يومــه، ومــن يجلــس بعــد صــالة الفجــر حــ�ت طلــوع الشــمس يتحصــل عــى  مــن كل مــا يــ�ن

ي المســجد 
أجــر ِحّجــة وعمــرة، وكذلــك مــن يحســن الوضــوء، ثــم يخــرج ويصــىي الصــالة المكتوبــة �ن

عــي،  لــه أجــر ِحّجــة، ويكتــب أجــر الجماعــة لمــن وصــل المســجد متأخــراً بعــد انتهــاء الصــالة لعــذر �ش

ــط  ــوي رواب ــارف، ويق ــن التع ــد م ــجد يزي ي المس
ــاع �ن ــده، والجتم ــى وح ــو ص ــه، ول ــ�ي من دون تقص

 ، ي وفقــ�ي
ن غــ�ن ــ�ي ن والمســاواة، ففــي الصطفــاف للصــالة ل فــرق ب ن المســلم�ي ــ�ي ــة والوحــدة ب المحب

، وعامــل ومتعلــم، فيشــعر المســلم بالطمأنينــة والرضــا والراحــة. وصغــ�ي وكبــ�ي
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ــة  ة، ومكان ــ�ي ــة كب ــلم، أهمي ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ــد الن ي عه
ــجد �ن ــابقاً، كان للمس وس  

، فــكان  ن ســالم، حيــث كانــت تقــام فيــه أهــم الأعمــال الحيويــة للمســلم�ي ي الإ
عظيمــة، ودور رائــد �ن

ــة  ي ــم الب�ش ــال معل ــن أول أعم ــك كان م ــالم، لذل س ــة الإ ــام دول ــاس لقي ــة الأوىل والأس ــة اللبن بمثاب

رســولنا الكريــم، صــى اللــه عليــه وســلم، فــور وصولــه إىل المدينــة المنــورة بعــد قدومــه مــن مكــة 

المكرمــة خــالل هجرتــه، بنــاء المســجد الــذي كان ل يقتــ� دوره عــى أداء الصلــوات وقــراءة القــرآن 

ن واجتماعهــم، والتآخــي فيمــا بينهــم والصلــح، وحــل  فحســب، بــل كان مكانــاً لجمــع المســلم�ي

بيــة، وللعلــم والتعلــم، والتدريــب، والتخطيــط والمشــورة، ومركــزاً  الخالفــات، ومصــدراً للدعــوة وال�ت

ــة. ــ�ي المختلف ــال الخ لأعم

ي المســجد، ول 
ي النهايــة نقــول: إن المســلم الكيــسِّ مــن يحــرص عــى صــالة الجماعــة �ن

و�ن  

ي حــالت ضيقــة 
ه إل �ن ن جماعــة المســجد وغــ�ي يفــوت عــى نفســه الثــواب العظيــم، فــال مقارنــة بــ�ي

كمــا ذكرنــا، فلنحافــظ عليهــا مــا اســتطعنا، خاصــة أن مــن العلمــاء مــن شــدد عــى أداء صــالة الجماعــة 

ي المســجد، وأوجبهــا عــى مــن ل عــذر لــه، والَفِطــن مــن يحتــاط إىل دينــه، ويخــرج مــن خــالف العلماء 
�ن

ي هــذا الأمــر، فيلزمهــا ول يحــرم نفســه مــن هــذه المكاســب كلهــا، ونقــول لمــن ل يســتطيع الصــالة 
�ن

ــالة  ــل ص ــى فض ــل ع ــ�ت تحص ــكان كان، ح ي أي م
ــة �ن ــا جماع ــرص أن تصليه ــة: اح ــجد جماع ي المس

�ن

الجماعــة.

. ن وصى الله عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمع�ي



51

أنت تسأل واملفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسني / املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

1. توكيل رشكة بحفر برئ ماء صدقه عن ميت

ي المتوفــاة، وذلــك بتوكيــل 
ي إنشــاء ســقيا مــاء صدقــة جاريــة عــن روح والــد�ت

الســؤال: أرغــب �ن  

ن النائيــة، مثــل الهنــد وبنغــالدش بأســعار  ي أحــد بــالد المســلم�ي
كات بحفــر بــ�أ باســمها �ن إحــدى الــ�ش

كــة  ء، لكــن ل يوجــد لــدّي أي ضمــان أن هــذه ال�ش ي
جيــدة، حيــث يقومــون بتصويــر المراحــل وكل سش

ي 
ــه أســماء مختلفــة، فهــل �ن ــ�أ نفســه يضعــون علي ي ممكــن الب

ــة نصــب، يعــ�ن ك موثوقــة وليســت �ش

ــا  ــا وثوابه ــل أجره ــة، ويص ــة جاري ــد صدق ــ�أ تع ــر الب ــود لحف ــم النق ــلت إليه ــة إذا أرس ــذه الحال ه

؟ ي
ــد�ت لوال

 ، ن ــ�ي ــد الأم ــيدنا محم ــق س ف الخل ــى أ�ش ــالم ع ــالة والس ، والص ن ــ�ي ــه رب العالم ــد لل الحم  

وبعــد؛  ، ن أجمعــ�ي وصحبــه  آلــه  وعــى 

فحفــر الآبــار لســقيا المــاء مــن الصدقــة الجاريــة، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يقول:   

ــِه، أَْو  ــُع ِب ــٍم يُْنَتَف ــٍة، أَْو ِعْل ــٍة َجاِريَ ــْن َصَدَق ــٍة، ِإلَّ ِم َ ــْن ثاَلَث ــُه ِإلَّ ِم ــُه َعَمُل ــَع َعْن ــاُن انَْقطَ نَْس ــاَت الإِ )ِإَذا َم

: "المــوت ل يمنــع التقــرب عــن الميــت، بدليــل أنــه يجــوز أن  ي
(، قــال الكاســا�ن

1

َوَلــٍد َصاِلــٍح يَْدُعــو َلــُه()*

نسان من الثواب بعد وفاته. *صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإ

اوى �ة �ف
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ــى ِبَكْبــٍش،  َّــُه )َضحَّ يتصــّدق عنــه، ويحــّج عنــه، وقــد صــح عــن رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، أَن

()1(، فــدل أن الميــت يجــوز أن يتقــرب عنــه، فــإذا ُذبــح عنــه  ي ِ
ــ�ت ــْن أُمَّ ــْم يَُضــحِّ ِم ــْن َل ــاَل: َهــَذا َعمَّ َفَق

 .)2( " ن صــار نصيبــه للقربــة، فــال يمنــع جــواز ذبــح الباقــ�ي

ــار  ــه، ومــن ذلــك حفــر الآب ــه إن شــاء الل ــه؛ فتجــوز الصدقــة عــن الميــت، وتصــل إلي وعلي  

ــى أن  ــرص ع ورة الح ــع �ن ــه، م ــه أم وكيل ــدق نفس ــا المتص ــذ تقديمه ــواء نف ــه، س ــاء عن ــقيا الم لس

ه، وينبغــي الحــذر مــن  يكــون الوكيــل ثقــة، ســواء أكان فــرًدا أم هيئــة، مــن بلــد المتصــدق أم مــن غــ�ي

ي مصائــد النصــب والحتيــال، فالأمــر يحتــاج إىل فطنــة وحيطــة وبحــث، واللــه تعــاىل أعلــم.
الوقــوع �ن

ة ارتد عن دينه، فهل زواجي باطل؟ السؤال: تزوجت مسلماً، وبعد ف�ت  

ْســالَُم َوَمــا اْخَتَلــَف  يــَن ِعنــَد الّلــِه الإِ ســالم، قــال تعــاىل: }ِإنَّ الدِّ الجــواب: الديــن عنــد اللــه الإ  

الَِّذيــَن أُْوتـُـواْ اْلِكَتــاَب ِإلَّ ِمــن بَْعــِد َمــا َجاءُهــُم اْلِعْلــُم بَْغيــاً بَْيَنُهــْم َوَمــن يَْكُفــْر ِبآيـَـاِت الّلــِه َفــِإنَّ الّلــِه 

ــُه  ــَل ِمْن ــن يُْقَب ــاً َفَل ــالَِم ِدين ْس َ الإِ ْ ــ�ي ــِغ َغ ــن يَْبَت ــبحانه: }َوَم ــول س ــران: 19(، ويق ــاِب{)آل عم ــُع اْلِحَس ي ِ�َ

ي أن المســلم إذا بــدل دينــه بديــن آخــر، 
يــَن{)آل عمــران: 85(، وهــذا يعــ�ن ــَن اْلَخاِ�ِ ي الآِخــرَِة ِم ِ

َوُهــَو �ن

ي هــذه الحالــة 
وط الأهليــة كافــة، وهــي أن يكــون بالغــاً، عاقــالً، غــ�ي مكــره، فهــو �ن وكان مســتوفياً لــ�ش

ــلمة أو  ــن مس ــزواج م ــد ال ــوز للمرت ــه، ول يج ــاذ بالل ــة، والعي ــن المل ــارج ع ــالم، وخ س ــن الإ ــد ع مرت

ــ�ي  ــن غ ــلمة م ــم زواج المس ــل تحري ــن؛ لأن الأص ــالف الدي ــه؛ لخت ــى ذمت ــلمة ع ــه المس ــاء زوجت بق

المســلم، لقولــه تعاىل:}يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ِإَذا َجاءُكــُم اْلُمْؤِمَنــاُت ُمَهاِجــَراٍت َفاْمَتِحُنوُهــنَّ اللَّــُه أَْعَلــُم 

} ــاِر َل ُهــنَّ ِحــلٌّ لَُّهــْم َوَل ُهــْم يَِحلُّــوَن َلُهــنَّ  ِبِإيَماِنِهــنَّ َفــِإْن َعِلْمُتُموُهــنَّ ُمْؤِمَنــاٍت َفــاَل تَرِْجُعوُهــنَّ ِإىَل اْلُكفَّ

ٍِك  ْ ــ�ش ــن مُّ ٌ مِّ ْ ــ�ي ــٌن َخ ْؤِم ــٌد مُّ ــواْ َوَلَعْب َّ يُْؤِمُن ــ�ت َ َح ن ــ�ي ِك ِ ــواْ اْلُم�شِ ــاىل:}َولَ تُنِكُح ــه تع ــة:10(، وقول )الممتحن

. ي
مذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت، وصححه الألبا�ن ن ال�ت 1. س�ن

ائع: 5/ 72. ي ترتيب ال�ش
2. بدائع الصنائع �ن

2. حكم استمرار الزواج ممن كان مسلامً وارتد عن اإلسالم
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ــِة َواْلَمْغِفــرَِة{ )البقــرة:221(، وعــى الزوجــة  ــاِر َوالّلــُه يَْدُعــَو ِإىَل اْلَجنَّ َوَلــْو أَْعَجَبُكــْم أُْوَلـــِئَك يَْدُعــوَن ِإىَل النَّ

ــه،  ــه يهدي ــه تعــاىل، لعــل الل ــة والرجــوع إىل الل ــة زوجهــا إىل التوب ــذل الجهــود لهداي الحــرص عــى ب

ي ليفــرق بينهمــا، 
ويمــن عليــه بواســع رحمتــه، فــإن أ� عــى الكفــر، فعليهــا رفــع أمرهــا إىل القــا�ن

واللــه تعــاىل أعلــم.

يذاء؟   ي الإ
السؤال: ما حكم قطع صلة الرحم مع الأقارب الذين يتسببون �ن  

الجــواب: أو� اللــه تعــاىل عبــاده بصلــة الأرحــام، فقــال ســبحانه: }َواتَُّقــوا اللَّــَه الَّــِذي تََســاَءُلوَن ِبــِه 

َرَْحــاَم ِإنَّ اللَّــَه َكاَن َعَلْيُكــْم َرِقيًبــا{ )النســاء: 1(، وحــذر ســبحانه مــن قطيعــة الأرحــام، فقــال: }َفَهــْل  َواْلأ

ُهــْم  ي اْلأَرِْض َوتَُقطُِّعــوا أَرَْحاَمُكــْم * أُوَلِئــَك الَِّذيــَن َلَعَنُهــُم اللَّــُه َفأََصمَّ ِ
َعَســْيُتْم ِإْن تََولَّْيُتــْم أَْن تُْفِســُدوا �ن

َوأَْعَمــى أَبَْصارَُهــْم{ )محمــد: 22 - 23(. 

ي اللــُه َعنــه،  ِ
ي ُهَريـْـرََة، رَ�ن ول يجــوز للمســلم أن يقطــع رَِحمــه، ولــو قاطعــوه هــم، فَعــْن أَ�بِ  

 ،َّ ــيُئوَن ِإىَلي ــْم َويُِس ــُن ِإَلْيِه ، َوأُْحِس ي ِ
ــو�ن ــْم َويَْقطَُع ــًة أَِصُلُه ــِه، ِإنَّ ىِلي َقَرابَ ــوَل الل ــا رَُس ــاَل: )يَ ــاًل َق أَنَّ رَُج

، َوَل يَــَزاُل َمَعــَك  ُهُم اْلَمــلَّ ْ ُكْنــَت َكَمــا ُقْلــَت، َفَكأَنََّمــا تُِســفُّ ن َّ، َفَقــاَل: َلــ�أِ َوأَْحُلــُم َعْنُهــْم َويَْجَهُلــوَن َعــَىي

ي الحديــث الآخــر، يقــول َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: 
ٌ َعَلْيِهــْم َمــا ُدْمــَت َعــَى َذِلــَك( )1(، و�ن ِمــَن اللــِه ظَِهــ�ي

ــا( )2(. ــُه َوَصَلَه ــْت رَِحُم ــِذي ِإَذا ُقِطَع ــُل الَّ ــِن الَواِص ، َوَلِك أِ ِ
ــَكا�ن ــُل ِباْلُم ــَس الَواِص ) َلْي

ــال،  ــالم، والتص ــاً بالس ــون أيض ــل تك ــب، ب ــارة وحس ــى الزي ــ� ع ــم ل تقت ــة الرح وصل  

نــاث  والهديــة، والمــال، وســائر صــور الإحســان، مــع التنبيــه إىل أن صلــة الرحــم تشــمل الذكــور والإ

ي 
ــا�ن ــال الق ــا، ق ــو إن قطعه ــم ه ــا يأث ــل، مثلم ــا الرج ــة برحمه ــع الصل ــم بقط ــرأة تأث ــم، والم منه

عيــاض: "الصلــة درجــات، بعضهــا فــوق بعــض، وأدناها تــرك المهاجــرة، وِصَلُتهــا ولو بالســالم، وهذا 

ن ويلــزم، ومنهــا مــا يســتحب ويرغــب فيه،  بحكــم القــدرة عــى الصلــة وحاجتهــا إليهــا، فمنهــا مــا يتعــ�ي

1. صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، بَاُب ِصَلِة الرَِّحِم َوتَْحِريِم َقِطيَعِتَها.

. أ ِ
2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَاٌب َلْيَس الَواِصُل ِباْلُمَكا�ن

3. كيفية التعامل مع مقاطعة األقارب
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 ول يعــد مــن لــم يبلــغ أقــىص الصلــة قاطًعــا، ول مــن قــّ� عّمــا ينبغــي لــه، ويقــدر عليــه واصــاًل" )1(.

ي المناســبات 
مــكان، خاصــًة �ن   وعليــه؛ فينبغــي لكــم أن تحرصــوا عــى صلــة أرحامكــم قــدر الإ

وا مناســباتهم مــا اســتطعتم، وأل تقابلوا  ن النــاس، كالأعيــاد، وأن تح�ن ي يجــري فيهــا التواصــل بــ�ي
الــ�ت

ون من  ي هــي أحســن، فــإن عملتــم ذلــك، فــال تعــدُّ
ي حقهــم، بــل تدفعــون بالــ�ت

هــم بالتقصــ�ي �ن تقص�ي

ن الذيــن ل ترفــع أعمالهــم، واللــه تعــاىل أعلــم. صنــف المتشــاحن�ي

ــاك  ــق أن هن ي صدي
�ن ــ�ب ن أخ ــ�ي ــذ يوم ــار(، ومن ــيطاً )سمس ــارات وس ي العق

ــل �ن ــؤال: أعم الس  

ن صاحــب الأرض  اء أرض بلــح لالســتثمار الزراعــي، ويتلخــص دوري بالوســاطة بــ�ي بنــكاً ربويــاً يريــد �ش

ي ســوف أتقاضاهــا مــن 
ي هــذا البيــع؟ علمــاً أ�ن

والبنــك، فمــا حكــم مــا ســآخذه مــن مكافــأة كسمســار �ن

ــا. ــن ثمنه ــا م ــارف عليه ــبة متع ــب الأرض بنس صاح

بـَـا{ )البقــرة:  ــُه اْلَبْيــَع َوَحــرََّم الرِّ الجــواب: اللــه تعــاىل حــرم الربــا؛ بقولــه ســبحانه: }َوأََحــلَّ اللَّ  

ــُه،  ــُه َعْن َ اللَّ ي ِ
ــرََة، رَ�ن ي ُهَريْ ــْن أَ�بِ ــات، فَع ــبع الموبق ــن الس ــوب، وم ــر الذن ــن كبائ ة م ــ�ي ــو كب 275(، وه

ــا  ــا رَُســوَل اللــِه، َوَم ــوا: يَ ــاِت َقاُل ــْبَع اْلُموِبَق ــوا السَّ ــاَل: )اْجَتِنُب ِّ، صــى اللــه عليــه وســلم، َق ي ــ�بِ ــِن النَّ َع

بـَـا، َوأَْكُل َمــاِل  ، َوأَْكُل الرِّ ي َحــرََّم اللَّــُه ِإلَّ ِباْلَحــقِّ ِ
ْفــِس الَّــ�ت ــْحُر، َوَقْتــُل النَّ ُْك ِباللَّــِه، َوالسِّ ِّ ؟ َقــاَل: الــ�ش ُهــنَّ

ي يَــْوَم الزَّْحــِف، َوَقــْذُف اْلُمْحَصَنــاِت اْلُمْؤِمَنــاِت اْلَغاِفــالَِت( )2(، ول يجــوز تأجــ�ي عقــار  ــَوىلِّ اْلَيِتيــِم، َوالتَّ

ثــم  ي ذلــك تعاونــاً عــى الإ
ي أعمــال محرّمــة؛ لأن �ن

أو بيعــه إىل طــرف يعلــم مســبقاً أنــه سيســتخدمه �ن

ــْدَواِن(  ــِم َواْلُع ثْ ــَى اْلإِ ــوا َع ــَوى َوَل تََعاَونُ ْق ِّ َوالتَّ ــ�بِ ــَى اْل ــوا َع ــه تعــاىل يقــول: )َوتََعاَونُ والعــدوان، والل

بـَـا  ي اللــه عنــه، قــال: )َلَعــَن رســول اللَّــِه، صــى اللــه عليــه وســلم، آِكَل الرِّ
)المائــدة: 2(، وعــن َجاِبــٍر، ر�ن

ثــم، وهــو مــا تضمنــه  ومؤكلــه َوَكاِتَبــُه َوَشــاِهَديِْه، وقــال ُهــْم َســَواء()3(؛ فالشــاهدان معاونــان عــى الإ

ــخ 26 /12 /2013م. ــاء الأعــى رقــم: 1 /112 بتاري فت قــرار مجلــس الإ

ح صحيح مسلم: 8 /10. 1. إكمال المعلم �ش

2. صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات.

3. صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله.

4. السمرسة لبيع عقار إىل بنك
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ــل هــذا  ــا أو خدمــة مث ــا التعامــل بالرب ي الســؤال إن تخلله
ــة الموصوفــة �ن ــه، فالمعامل وعلي  

ي إىل الحــرام فهــو 
ــا يفــىصن ــة )للوســائل حكــم المقاصــد( )1(، وم التعامــل، فتحــرم، للقاعــدة الفقهي

: " ول يجــوز للرجــل إجــارة داره لمــن... يتخذها لبيــع الخمر أو القمــار" )2(، ي
ي المغــ�ن

 حــرام، وقــد جــاء �ن

والله تعاىل أعلم.

السؤال:هل تجوز صدقة التطوع عى الزوجة؟  

ي الطعــام، والمســكن، والملبــس، 
الجــواب: النفقــة بالمعــروف واجبــة للزوجــة عــى زوجهــا �ن  

ــا آتـَـاُه اللَّــُه َل  والعــالج، لقولــه تعــاىل: }ِلُيْنِفــْق ُذو َســَعٍة ِمــْن َســَعِتِه َوَمــْن ُقــِدَر َعَلْيــِه ِرْزُقــُه َفْلُيْنِفــْق ِممَّ

ــَد ُعــْ�ٍ يُــْ�ًا{ )الطــالق:7(، وللــزوج الأجــر العظيــم  ــُه بَْع ــا آتَاَهــا َســَيْجَعُل اللَّ ــُه نَْفًســا ِإلَّ َم ــُف اللَّ يَُكلِّ

ي اللــه عنــه، 
ي هريــرة، ر�ن ي الحديــث عــن أ�ب

عــى مــا يقدمــه لعيالــه، ومــن ضمنهــم زوجتــه، فقــد جــاء �ن

ــٍة،  ِ َرَقَب
ــُه �ن ــاٌر أَنَْفْقَت ــِه، َوِديَن ِ َســِبيِل اللَّ

ــُه �ن ــاٌر أَنَْفْقَت ــِه، صــى اللــه عليــه وســلم: )ِديَن ــاَل رَُســوُل اللَّ َق

ــَى  ــُه َع ــِذى أَنَْفْقَت ــًرا الَّ ــا أَْج ــَك، أَْعظَُمَه ــَى أَْهِل ــُه َع ــاٌر أَنَْفْقَت ، َوِديَن ٍ
ن ــِك�ي ــَى ِمْس ــِه َع ــَت ِب ْق ــاٌر تََصدَّ َوِديَن

ــَك(. )3( أَْهِل

ي 
ــا �ن ي يضعه

ــ�ت ــه مــن خــ�ي يعــد مــن الصدقة،حــ�ت اللقمــة ال ــزوج لزوجت ــه ال ــا يقدم وكل م  

ــِه ِإلَّ  ــَه اللَّ ــا َوْج ــي ِبَه ــًة تَْبَتِغ ــَق نََفَق ــْن تُْنِف ــه وســلم:)ِإنََّك َل ــه علي ــه، صــى الل ــال رســول الل ــا، ق فمه

ي َفــِم اْمَرأَِتــَك()4(، واللــه تعــاىل أعلــم. ِ
َّ َمــا تَْجَعــُل �ن أُِجــرَْت َعَلْيَهــا، َحــ�ت

وهو سبحانه يقول الحق وهو يهدي السبيل

.279/ 1 : ي
ا�ن ن ن بن َحسْن الج�ي ْ د بْن حَس�ي 1. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لمحمَّ

.321/ 5 : ي
2. المغ�ن

َعُهْم أَْو َحَبَس نََفَقَتُهْم َعْنُهْم. َفَقِة َعَى اْلِعَياِل َواْلَمْمُلوِك َوِإثِْم َمْن َضيَّ 3. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب َفْضِل النَّ

يمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى. 4. صحيح البخاري، كتاب الإ

5. الصدقة عى الزوجة

اوىأنت تسأل واملفتي يجيب �ة �ف
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العهــدة العمريــة ومحاوالت التشــويه 

والتزوير

د. محمد بحيص عرامني

رئيس األرشيف الوطني الفلسطيني سابقاً

مقدمة:  

ي اللــه 
يظــل العهــد أو ميثــاق الأمــان المشــهور الــذي منحــه الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، ر�ن  

ــرون  ــة ق ــاً طيل ــاً وعجم ن عرب ــ�ي ــاع المؤرخ ــا بإجم ــق وأعظمه ــن أر�ت المواثي (، م
1

ــاء”)* ــل “إيلي ــه، لأه عن

ي دقــة تطبيقــه عــى أرض الواقــع، مــا شــّكل 
ي نّصــه ومحتــواه وحســب، بــل �ن

طويلــة مــن الزمــن، ليــس �ن

ن  ــة إىل مــا هــو أبعــد مــن حــدود فلســط�ي يجابي ــاره الإ ، امتــدت آث ي
ــاً للتســامح الديــ�ن نموذجــاً حضاري

ــة. ــة والغربي ــات العربي ــار والمجتمع ــم الأقط ي معظ
ــذى �ن ــالً يحت ــى مث ــام، وأضح ــالد الش وب

أهمية العهدة العمرية:  

ســالمي للمدينــة المقدّســة  ي الإ نت الفتــح العــر�ب ّ ي أنهــا مــ�ي
  تكمــن أهميــة العهــدة العمريــة �ن

ه مــن الغــزوات والحمــالت، باعتبــاره فتحــاً ســلمياً، لــم تــرق فيــه قطــرة دم واحــدة، ولــم  عــن غــ�ي

تتعــرض خاللــه المدينــة لأحــداث جســام، ودمــار ومجــازر ونكبــات ونكســات عرفتهــا المدينــة، بــدءاً 

، بالحديــد والنــار، ومــروراً  ن ن الكنعانيــ�ي ي إ�ائيــل مــن أصحابهــا اليبوســي�ي
مــن اغتصابهــا عــى يــد بــ�ن

ــالل  ــاء بالحت ــة، وانته ــالت الصليبي ــم الحم ــن ث ــروم، وم ــرس وال ــد الف ــى ي ــة ع ــازر المرّوع بالمج

ــام 1967م.  ي الع
ــا �ن ــى منه ــا تبق ــالل م ــام 1948م، واحت ــة ع ي للمدين ــر�ب ــطر الغ ــىي للش �ائي الإ

ي سنة 15 هـ/636م.
نطية- �ن ن *هو السم الذي كان يطلق عى القدس زمن الحقبة الب�ي
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بعض الحقائق التاريخية، والظروف التي أحاطت بالعهدة:  

ويــر غــ�ي المتفــق مــع حقائــق التاريــخ  ن لــم تســلم العهــدة العمريــة مــن الــّدس وال�ت  

ن العــرب للتصدي  والجغرافيــا، أو علــم الآثــار، ولعــّل ذلك يشــّكل حافــزاً للمفكريــن والكّتــاب والمؤرخ�ي

ي تعتمــد منهــج تحقيــق 
ي الحاقــد، بالدليــل العلمــي، وبمزيــد مــن الدراســات الــ�ت لهــذا النهــج التدمــ�ي

هــا وبلغــات  ــات مدسوســة، ون�ش ــا مــن رواي ــا وتراثن ــق بتاريخن ــا عل ــة م ــا، لتنقي النصــوص أساســاً له

ي 
ة، و�ن ي جعلــت مــن العالــم، كمــا يقــال قريــة صغــ�ي

ــة الــ�ت مختلفــة، والســتعانة بالتقنيــات الحديث

ــق:  ــك الحقائ ــة تل مقدم

ســالمي، وبالقبائــل  نطيــة وصلتهــا بالفتــح الإ ن ــة الب�ي اطوري م�ب ة مــن تاريــخ الإ أولً: تلــك الفــ�ت  

ي نشــأت 
اً مــن المســائل الــ�ت العربيــة المنتــ�ة، تعــدُّ مــن أّشــد أزمــان التاريــخ تعقيــداً، مــا جعــل كثــ�ي

ــرة. ــة ومتغاي ــة إىل آراء متضارب ي عرض ــر�ب ــي الع نط ن ــدور الب�ي ــذا ال ــول ه ح

ي أنطاكيــا، وقد 
ي وصلــت إليــه وهــو �ن

ثانيــاً: لقــد كان لنتشــار أنبــاء هزيمــة جيــش هرقــل، الــ�ت  

فتــح العــرب “بــ�ى” عاصمــة بــالد الشــام القديمــة، جعلتــه يتيّقــن بــأن الأمــر قــد أفلــت مــن يــده، 

ــام.  ــالد الش ــاً ب ــطنطينية، مودع ــل إىل القس ــره إىل الرحي ــا اضط مم

، الــذي كان يمتــد مــن رفــح جنوبــاً، إىل اللّجون  ن ي فتــح جــّل جنــد فلســط�ي
ثالثــاً: نجــح العــرب �ن  

ــدس. ــة الق ــح مدين ــل فت ــمالً – قب ش

ــة  ي بداي
ــاء( بالقــوة العســكرية �ن ــة العــرب الســتيالء عــى القدس)إيلي ي نّي

رابعــاً: لــم يكــن �ن  

ــث  ي الأردن، حي
ــو �ن ــهور، وه ــه المش ــا كتاب ــراح لأهله ــن الج ــر ب ــدة عام ــو عبي ــل أب ــد أرس ــر، فق الأم

عســكر بجنــوده هنــاك، فرفــض أهــل إيليــاء أن يأتــوه ويصالحــوه، مــا دفعــه إىل محــا�ة المدينــة، 

ي الحصــار، أو المعــدات الخاصــة بــدك الأســوار، فــوىّل إمــرة الجيــش 
ة �ن ولــم تكــن للعــرب آنــذاك خــ�ب

ــفيان. ي س ــن أ�ب ــد ب ــد، ويزي ــن الولي ــد ب لخال

ءا�تالعهدة العمرية ومحاوالت التشويه والتزوير را
�ة
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ي  ي شــتاء ســنة 15هـــ/ 636م طلــب أهــل المدينــة الصلــح والأمــان مــن أ�ب
خامســاً- بعــد مــىصن   

طوا أن يكــون المتــوىلي للعقــد لهــم الخليفــة  عبيــدة، بعــد أن يئســوا مــن نجــدة الــروم لهــم، واشــ�ت

ي اللــه عنــه، الــذي ســارع إىل الســتجابة لمطلبهــم، وســار إىل “الجابيــة” وهــي 
عمــر بــن الخطــاب، ر�ن

ســالمي؛  ي شــماىلي حــوران، حيــث لقيــه قــادة الجيــش الإ
قريــة مــن أعمــال دمشــق مــن ناحيــة الجــولن �ن

ــاء”، حيــث  ي ســفيان)1(، قبــل وصــول وفــد أهــل “إيلي ــن أ�ب ــد ب ــد، ويزي ــن الولي ــد ب ــدة، وخال ــو عبي أب

ي جــاء فيهــا مــا نّصــه: 
كتــب لهــم الصلــح، أو العهــدة المشــهورة، الــ�ت

ن أهــل إيليــاء  ــِن الرَِّحيــِم: هــذا مــا أعطــى عبــد اللــه عمــر أمــ�ي المؤمنــ�ي ــِه الرَّْحَم )ِبْســِم اللَّ  

مــن الأمــان: أعطاهــم أمانــاً لأنفســهم وأموالهــم، ولكنائســهم وصلبانهــم: ســقيمها وبريئهــا وســائر 

هــا، ول مــن صلبهــم، ول  مّلتهــا، إنــه ل تســكن كنائســهم، ول تُهــدم، ول يُنتقــص منهــا ول مــن خ�ي

ء مــن أموالهــم، ول يكرهــون عــى دينهــم، وليضــاّر أحــد منهــم، ول يســكن بإيليــاء معهــم أحــد  ي
سش

مــن اليهــود.

وعــى أهــل إيليــاء أن يعطــوا الجزيــة، كمــا يعطــي أهــل المدائــن، وعليهــم أن يخرجــوا منهــا   

ــة! ــن الجزي ــاء م ــل إيلي ــى أه ــا ع ــل م ــه مث ــن، وعلي ــو آم ــم فه ــرج منه ــن خ ــوص، فم ــروم واللص ال

ومــن أحــّب مــن أهــل إيليــاء أن يســ�ي بنفســه ومالــه مــع الــروم ويخــىي بيعهــم وصلبهــم   

ــون عــى أنفســهم، وعــى بيعهــم وصلبهــم، حــ�ت يبلغــوا مأمنهــم، فمــن شــاء منهــم  فإنهــم آمن

قعــد، وعليهــم مثــل مــا عــى أهــل إيليــاء مــن الجزيــة، ومــن شــاء ســار مــع الــّروم، ومــن شــاء رجــع 

ــم. ــدوا حصاده ّ يحص ــ�ت ء ح ي
ــم سش ــذ منه ــه ل يؤخ ــه، فإن إىل أهل

، إذا  ن ــ�ي ــة المؤمن ــة الخلفــاء، وذّم ــة رســوله، وذّم ــه وذّم ــاب عهــد الل ي هــذا الكت
وعــى مــا �ن  

الجزيــة. مــن  عليهــم  الــذي  أعطــوا 

           شــهد عــى ذلــك خالــد بــن الوليــد، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وعمــرو بــن العــاص، ومعاويــة 
ة.)3( ي ســفيان()2(، وكتــب وحــ�ن ســنة خمــس عــ�ش ابــن أ�ب

، 1946م، ص: 45. ن ي فلسط�ي
، محمد يونس، التطور الجتماعي �ن ي

1. الحسي�ن

ة النبوية،، 4/ 1754. 2.الجامع الصحيح للس�ي

،ص: 46. ن ي فلسط�ي
،  التطور الجتماعي �ن ي

3. الحسي�ن
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ــال  ــح، ودخ ــه الصل ــت ل ــذي ثّب ــاب ال ــن الخط ــر ب ــة عم ــوس لمقابل ــروج صفروني ــاً: خ سادس  

الأبــرار.  الصحابــة  مــن  آلف  أربعــة  برفقــة  المدينــة،  ســوياً 

ن العــرب، وبعــض الــروم، ومــن نفــر  ســابعاً: عنــد الفتــح كان ســكان المدينــة مــن المســيحي�ي  

قليــل جــداً مــن اليهــود، ممــن هربــوا أو اختفــوا عندمــا أمــر هرقــل بإجالئهــم عــن بيــت المقــدس. 

ي نــص العهــدة، لــم يكــن من 
ثامنــاً: إن طلــب إخــراج اليهــود والــروم مــن المدينــة، كمــا ورد �ن  

ن مــن أهــل المدينــة. ي اللــه عنــه، بــل اســتجابة لرغبــة الرهبــان والقساوســة المســيحي�ي
عنــد عمــر، ر�ن

محاوالت التشويه والتزوير:    

ي  بيــت المقــدس 
ن أصحــاب الديانــات الســماوية �ن لتعكــ�ي صفــو هــذا التعايــش البديــع بــ�ي  

ــة  ــة الصهيوني ــن الحرك ــة بدعــم م ــة وبغيض س ــة �ش ــد انطلقــت حمل ــة، فق ن بعام ــة، وفلســط�ي خاص

، وأخــذت  ، وامتــدت إىل يومنــا الحــا�ن العن�يــة وتمويلهــا، منــذ أواخــر القــرن الثامــن عــ�ش

ــة وبعــض  ــاب صهاين ــد كّت ــد مــن الدراســات والأبحــاث عــى ي تبــث ســمومها مــن خــالل نــ�ش العدي

ن مــن وجهــة نظرهــم، هدفــت إىل تزويــر مكّونــات ثقافتنــا وعنا�هــا، وحضارتنــا  ن القريبــ�ي ق�ي المســت�ش

ي 
ســالمية وتشــويهها، والنيــل مــن تراثنــا الفكــري، الــذي أضــاء الطريــق للعالــم بــأ�ه، �ن العربيــة والإ

ي ظلمــات الجهــل والمــرض، وأصابــت العهــدة العمريــة حّصــة 
الوقــت الــذي كانــت فيــه أوروبــا تغــرق �ن

 . ن ــيحي�ي ن والمس ــلم�ي ن المس ــ�ي ــدّس ب ــب، وال كاذي اءات والأ ــ�ت ــر والف وي ن ــن ال�ت ــا م ــأس به ل ب

يــة،  ن نجل�ي مــن مظاهــر  التشــكيك بالعهــدة العمريــة إطــالق مســميات متعــددة لهــا باللغــة الإ  

ن تســميتها تــارة بالعهــد )Pact of Umar( وتــارة أخــرى بالمعاهــدة)Treaty(، وأخــرى  اوح بــ�ي تــ�ت

ن عمــر)Laws of Umar(، ويتضــح الهــدف مــن وراء  وط )Conditions of Umar(، وأحيانــاً بقوانــ�ي بالــ�ش

ي بــالد 
ن �ن ن مــا أعطــي للمســيحي�ي ، وهــو خلــق حالــة مــن البلبلــة والخلــط بينهــا وبــ�ي ذلــك، بشــكل جــىي

ءا�تالعهدة العمرية ومحاوالت التشويه والتزوير را
�ة
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ــد  ــرى، وق ــن الأخ ء ع ي
ــىسش ــض ال ــة بع ن مختلف ــ�ي ــس مضام ــمية تعك ــود، إذ إن كل تس ــن عه ــام م الش

ي أحــد المصــادر الأجنبيــة، بأنهــا 
ي تحديــد مــكان عقدهــا، كمــا ورد �ن

ي تعريــف العهــدة، و�ن
تجــّى ذلــك �ن

ــوريا  ي س
ــا �ن ، إم ن ــلم�ي ن والمس ــيحي�ي ن المس ــ�ي ــدت ب ــا، عق ي صّحته

ــكوك �ن ــدة مش ــدة(  “معاه )أي العه

ة،  ي ذات المصــدر مّدعيــاً بــأن هنــاك نصوصــاً كثــ�ي
*(، ويمــىصن

1

ي القــدس...” )
ي مــكان آخــر، وربمــا �ن

أو �ن

 ، كــ�ش مــن تفســ�ي ي نّصــه ومضمونــه، مــا يتيــح المجــال لأ
متغايــرة يختلــف كل واحــد منهــا عــن الآخــر �ن

ن للتمّلــص مــن تطبيقهــا عــى أرض الواقــع،  بهــدف - كمــا يقــول المصــدر - “... إعطــاء الحــق للمســلم�ي

ن الــدول..”  ي النصــوص الحديثــة للمعاهــدات بــ�ي
كمــا هــو الحــال �ن

ن .. هــل  ّ ثــم ينتقــل إىل التشــكيك بمــن أصــدر هــذه العهــدة أو كتبهــا، ويتســاءل بخبــث بــ�ي  

ــز،  ــد العزي ــن عب ــر ب ــابع؟ أم أن عم ــرن الس ي الق
ــدين �ن ــاء الراش ي الخلف

ــا�ن ــاب، ث ــن الخط ــر ب ــو عم ه

ي القــرن التاســع المقصــود هنــا؟!!
الخليفــة الأمــوي �ن

  ثــم يذهــب مؤلــف هــذا المصــدر إىل أبعــد مــن ذلــك ضمــن دائــرة التشــكيك، حيــث اّدعــى 

ي هــذا الشــأن بــأن النســخة الأصليــة للعهــدة تمنــح الحــق لأهــل 
اســتناده إىل مــا قالــه “ابــن تيميــة” �ن

ي 
ــراط �ن ــى النخ ــوا ع ــا وافق ــا، إذا م ــا ورد فيه ــاع لم ام أو النصي ن ــ�ت ــدم الل ي ع

ــة “dhimmis” �ن الذّم

ي صفــوف 
ــة دخولهــم �ن ي حال

ــك إىل انتقالهــم – �ن ــالً ذل ــه، معل ي صفوف
ــال �ن ســالمي، والقت ــش الإ الجي

ــذي  ــة، وال ن بالحماي ــك تنتفــي عنهــم صفــة المشــمول�ي ــة “الُحمــاة”، وبذل ســالمي إىل مرتب الجيــش الإ

يحملــه مصطلــح” أهــل الذّمــة”. ولــم يتســَن ىلي التأكــد مــن صحــة هــذا الأمــر أو عدمــه، وذلــك لأن 

المؤلــف لــم يذكــر المرجــع الــذي اســتقى منــه هــذه المعلومــة، مــا يعّمــق إيماننــا بــأن مــا يجــري هــو 

ــق. ــر للحقائ وي ن ــار التشــكيك، وال�ت ي مجــرى تي
ــاج منهــج غــ�ي علمــي يصــب �ن إعــادة إنت

سالمي، جامعة أكسفورد.  * آنفر إيمون، 2012، العلمانية الدينية والقانون الإ
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دحض آراء تشكك يف العهدة العمرية:   

، خاصــة فيمــا يتعلــق  ن ن الكّتــاب الغربيــ�ي ي الآراء بــ�ي
عــى الرغــم مــن وجــود بعــض التبايــن �ن  

ي تحديد الخليفــة الذي 
بالنــص الأصــىي للعهــدة، ومنهــم )آنفــر إيمــون(، الــذي يتبــ�ن فكــرة الصعوبــة �ن

نــا ســابقاً، نجــد )تريتــون( يصــف العهــدة بأنهــا مختلقــة مــن أساســها،  أصــدر هــذه العهــدة، كمــا أ�ش

ي 
ــردد المســلمون “الغــزاة” �ن ــا ت ــت موجــودة فعــالً لم ــو كان ــه ل ــك أن ــه عــى ذل ــا، ودليل ول وجــود له

ــت حكــم الخلفــاء الراشــدين. ي أعقب
ــ�ت ة ال ي الفــ�ت

، �ن ن تطبيقهــا عــى رعاياهــم مــن غــ�ي المســلم�ي

ــن  ــرف ع ــا ع ــع م ــجم م ــدة تنس ــأن العه ــاس( ب ــد توم ــب )أرنول ف الكات ــ�ت ــل يع ي المقاب
  و�ن

ي  ــات الأخــرى، فيمــا يذهــب مصــدر غــر�ب ــاع الديان ــة مــع اتب ــة الطيب ــن الخطــاب مــن المعامل عمــر ب

ســالمي” إىل أن  ن تحــت الحكــم الإ آخــر بعنــوان “ عهــدة عمــر، القــرن الســابع- أوضــاع غــ�ي المســلم�ي

ن البحــث عــن حــل لكيفيــة  ي القــرن الســابع فــرض عــى القــادة المســلم�ي
ســالم �ن النتشــار ال�يــع لالإ

ي
ــم �ن ــدوا ضالته ــالمي، فوج س ــع الإ ي المجتم

ــة �ن ــّكلوا أقلي ــن ش ، الذي ن ــلم�ي ــ�ي المس ــع غ ــل م  التعام

ــذي  ــلوب ال ــون بالأس ــا يك ــبه م ــة، أش ن بالحماي ــمول�ي ــة” أي المش ــل الذّم ــح “أه ــر مصطل  “...تطوي

( والمقصــود طبعــاً “اليهــود” متجاهــالً بــل مســتخفاً 
1

*(”.. ن طبقتــه أوروبــا المســيحية مــع غــ�ي المســيحي�ي

ي تفصــل 
بعقــول القــّراء، الذيــن لــن يحتاجــوا إىل كبــ�ي عنــاء لكتشــاف الفجــوة الزمنيــة الطويلــة الــ�ت

ي أوروبــا بمــا يزيــد عــن ألــف 
، حيــث إن العهــدة العمريــة ســبقت مــا حــدث لليهــود �ن ن ن الحادثتــ�ي بــ�ي

ي تهــدف دون أد�ن شــك إىل الــدّس 
كاذيــب الــ�ت وثالثمائــة عــام، مــا يكشــف زيــف تلــك الدعــاءات والأ

ويــر  ن ي طريــق التشــويه وال�ت
ي قدمــاً �ن

ي قلــب الحقائــق، والمــىصن
، وإمعانــاً �ن ن ن والمســلم�ي ن المســيحي�ي بــ�ي

المقصوديــن إىل أقــىص مــدى ممكــن.

ــن  ــد الرحم ــن “عب ــم م ــمعها بعضه ــفهية س ــة ش ــى رواي ــاب ع ــذا الكت ــف ه ــز مؤل ــد رّك                فق

ي ســوريا حينمــا طلبــوا مــن عمــر 
ن �ن ي 78 هـــ، وفــق 697 م، مــن أن المســيحي�ي

ابــن غانــم” المتــو�ن �ن

وطــاً قبلهــا الخليفــة عمــر،  ابــن الخطــاب منحهــم عهــداً أو صلحــاً، وضعــوا عــى أنفســهم �ش

سالمي. ن تحت الحكم الإ ، أوضاع غ�ي المسلم�ي * بول هالسال، 2007، عهدة عمر، القرن السابع ع�ش
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ــداً،  ، والغــدر بهــم، ومــن يفعــل ذلــك عامــداً متعّم ن وأبرزهــا تعهدهــم بعــدم التعــرّض للمســلم�ي

ي 
)1(” �ن

ي
ــد أورده “الطرطــوسش ط ق ــ�ش ــأن هــذا ال ــف ب ــه، ويضي ي حــّل مــن أمــر حمايت

ن �ن ــإن المســلم�ي ف

ي كتابــه “�اج الملــوك”. 
الصفحــات 229 - 230 �ن

  وقبــل مغــادرة مربــع التشــكيك المتعلــق بالنــص الأصــىي للعهــدة، فإننــا نجــد مــن يدّعــي 

ــذا  ي ه
ــول �ن ــار يق ــو منش ــر أب ــب ماه ــا” أن الكات ــي “ويكيبيدي ي العالم

و�ن ــ�ت لك ــع الإ ــى الموق ــن ع وم

ي  ــيح�ي ــزاة” ومس ن “الغ ــلم�ي ن المس ــ�ي ــت ب ي أُبرم
ــ�ت ــة ال ــك التفاقي ــي تل ــل ه ــة الأص ــأن: إن الوثيق الش

ي 
ي مناطــق أخــرى..”، وذلــك �ن

ــة �ن ة أو دمشــق، حيــث تــم تعميمهــا فيمــا بعــد عــى أهــل الذّم ن الجــ�ي

ــر(،  ــخ مــن التســامح والتوت ســالمية ومســيحييها: تاري ــوان )القــدس الإ ــة، بعن ي ن نجل�ي ــه باللغــة الإ كتاب

ي مقدمتــه: إن الهــدف مــن وضعــه هــو نقــاش 
ولــدى رجوعنــا للكتــاب المذكــور، وجدنــا الكاتــب يقــول �ن

ــالمية،  س ــدول الإ ــن ال ــاورة م ــرى المج ــق الأخ ــدس، والمناط ي الق
ن �ن ــيحي�ي ن للمس ــلم�ي ــة المس معامل

ن العمريــة والصالحيــة، عــن طريــق إبــراز مواقــف الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، والقائــد  تــ�ي خــالل الف�ت

ي الوقــت نفســه عــى أن 
، مؤكــداً �ن ن ، وسياســتهما تجــاه غــ�ي المســلم�ي ي المســلم صــالح الديــن الأيــو�ب

ن اتبــاع الديانــات المختلفــة،  هذيــن القائديــن قــد خلقــا جــّواً مثاليــاً للتســامح والتعايــش الســلمي بــ�ي

اً  ن واليهــود مــن العيــش ســوياً بســالم، بعــد عقــود مــن العــداء والكراهيــة، ومعتــ�ب مــا مّكــن المســيحي�ي

 .)2()model for multiculturalism( ــة ــات المختلف ن الثقاف ــ�ي ــش ب ــاً للتعاي ــدس نموذج الق

ي مدينــة طرطوشــة الأندلســية، وهــو مــن مشــايخ 
ــد عــام 451هـــ �ن ، ول ي

ــد الفهــري الطرطــوسش ــن الولي ــو بكــر محمــد بــن محمــد ب 1. هــو أب

ي رحلــة علميــة 
، وتتلمــذ عــى أســتاذه الباجــي، خــرج �ن ي جامــع المدينــة الكبــ�ي

، تلقــّى علومــه �ن ن ي مــ� أيــام الفاطميــ�ي
المالكيــة، قامــع البــدع �ن

ق، ومكــث فيــه طيلــة حياتــه، رحــل إىل الشــام، ودخــل بيــت المقــدس، ودمشــق وحلــب، وكذلــك أنطاكيــا، وانتقــل إىل مــ� ســنة  إىل المــ�ش

ي عــ�ه، وقــد جــّر عليــه هــذا الموقــف 
، بأنــه عالــٌم فاضــل زاهــد، كثــ�ي النتقــاد للحــّكام والــوزراء �ن ي 490هـــ.، وصفــه العالّمــة أبــو بكــر العــر�ب

ســكندرية، مــكان إقامتــه، قبــل أن يرحــل إىل  ي الإ
يدهــم وقتلهــم وإيذائهــم، خاصــة �ن ن لــه ولأمثالــه  مــن علمــاء الســّنة، وت�ش مالحقــة الفاطميــ�ي

” زمــن الدولــة العبيديــة، وقــد ضــاق بــه الوزيــر بســبب مــا أحدثــه  القاهــرة لهدايــة الوزيــر الطاغيــة “شــاه شــاه بــن أمــ�ي الجيــوش بــدر الجمــاىلي

ي القاهــرة القديمــة )الفســطاط(، ومنــع النــاس مــن التصــال 
ة؛ لهتمامــه بالقــرآن والســّنة والفقــه، فعاقبــه بتحديــد إقامتــه �ن مــن نهضــة كبــ�ي

ن بــأن كتابــه  “�اج الملــوك” ل يــزال مــن مقتنيــات المكتبــة المحموديــة  ي ســنة 511هـــ.، ويؤكــد بعــض المؤرخــ�ي
بــه، والأخــذ عنــه، وذلــك �ن

بالقاهــرة.
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ءا�تالعهدة العمرية ومحاوالت التشويه والتزوير را
�ة

 : ن ن رئيس�ي ي سبب�ي
ن ذلك �ن ّ كاديمي، ب�ي                  وعن الدافع الذي جعله يختار هذا الموضوع لبحثه الأ

ي تنــاول المعاهــدات 
ن الأوائــل �ن ن والفقهــاء المســلم�ي ي تقصــ�ي المؤرخــ�ي

الأول: يكمــن �ن  

ي 
ــة بــ�ن ن مــن قبيل والمواثيــق المهمــة، وبالأخــص العهــدة العمريــة، والصلــح الــذي منــح للمســيحي�ي

ن عــى المعاملــة  كــ�ي تغلــب، واكتفــوا بتســجيل الأحــداث التاريخيــة، دون تحليلهــا بمنهــج نقــدي، وال�ت

ــدس. ي للق
ــيحيون خــالل الفتــح الأول، وبعدهمــا الثــا�ن ــي بهــا المس ي حظ

ــ�ت ال

ي ســد الفــراغ الناجــم عــن نــدرة 
ي رغبــة الكاتــب، كمــا يقــول، �ن

، فيتمّثــل �ن ي
  أمــا الســبب الثــا�ن

ي مقابــل الدراســات 
ســالمية، �ن كاديميــة حــول القــدس بصــورة عامــة، مــن وجهــة النظــر الإ الأبحــاث الأ

، عمــدوا إىل تزييــف  ن ــاب إ�ائيليــ�ي ن أجانــب، وكّت ق�ي ي جــرى وضعهــا مــن قبــل مســت�ش
العديــدة الــ�ت

ن  ن المشــار إليهمــا، عــن طريــق الّدعــاء بــأن المســلم�ي تــ�ي تاريــخ المدينــة المقدســة، وتزويــره خــالل الف�ت

ي 
ــع �ن ــديد وق ــف الش ــف ولالأس ــ�ي أن المؤل ــا، غ ن خاللهم ــلم�ي ــ�ي المس ــع غ ــة م ــة عدائي ــوا سياس مارس

ــة  ــوث التاريخي ي البح
ــي �ن ــج العلم ــف للمنه ــة، والمخال ــة الدامغ ــر إىل الأدل ــم” المفتق ك “التعمي �ش

ي تحليــل 
ن الأوائــل، الذيــن أخــذ عليهــم التقصــ�ي �ن ي الفئــة ذاتهــا مــن المؤرخــ�ي

هــا، واضعــاً نفســه �ن وغ�ي

ن أطلــق حكمــاً عاّمــاً، حيــث ّ�ح  الأحــداث التاريخيــة بمنهــج نقــدي، كمــا أســلفنا ســابقاً، وذلــك حــ�ي

، مقارنــة  ن ي تعاملهــم مــع غــ�ي المســلم�ي
ن الحنفــي والمالــ�ي كانــوا أكــ�ش رفقــاً ولينــاً �ن بــأن اتبــاع المذهبــ�ي

.)
1

ي تعاملهــم)*
نمــت �ن ، والذيــن وســمهم بالتشــّدد وال�ت مــع اتبــاع المذهــب الشــافعي والحنبــىي

  ويبــدو لنــا أن الكاتــب لــو اعتمــد عــى مســألة بعينهــا، وأجرى تلــك المقارنــة، لكان ذلــك أقرب 

.  إىل العقــل والمنطــق، فليــس مــن العــدل إطــالق حكــم عــام، وســحبه قــ�اً  عــى مذهــب أو أكــ�ش
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العدد 155  محرم / صفر 1443هـ  آب / أيلول 2021م

مبناسبة الذكرى األليمة الثانية والخمسني

 إلحراق املسجد األقىص املبارك 21 /8/ 1969 م

 القدس واألقىص يف

 منهاج اللغة العربية الفلسطيني 

أ .يوسف عدوي 

باحث وكاتب ومحارض جامعي                                                        

مقدمة :  

ء خلقــه ثــم هــدى، الحمــد للــه الذي بــارك المســجد الأقىص  ي
الحمــد للــه الــذي أعطــى كل سش   

ي المصطفــى، الــذي أُ�ي بــه إىل المســجد الأقــىص، ومنــه  ومــا حولــه، والصــالة والســالم عــى النــ�ب

ن بســنته إىل يــوم الديــن، وبعــد؛ عــرج إىل الســماوات العــال، وعــى آلــه وصحبــه، ومــن تبعــه، واســ�ت

فعنــد الحديــث عــن القــدس والمســجد الأقــىص، ل بــدَّ من ولــوج أبــواب متعــددة، والخوض   

حاطــة بهــا،  ي تعجــز الموســوعات عــن الإ
، وموضوعــات متنوعــة، إنهــا القــدس الــ�ت ن شــ�ت ي مضامــ�ي

�ن

ــاء،  خ ــة، والإ ــماء، والمحب ــة الس ــة، وبواب ــالم والعروب ــالم، والس س ــة الإ ــي مدين ــا، فه ــكالم عنه وال

ي ارتبطــت بالمســجد الأقــىص المبــارك، الــذي وضعــه 
ســالمي، والــ�ت شــعاع الروحــي للديــن الإ ومركــز الإ

ن ســنة مــن وضــع المســجد الحــرام. ي الأرض بعــد أربعــ�ي
ــه تعــاىل �ن الل

ــوام،  ــا أق ــيون، واحتله ــا اليبوس ــا أجدادن ــخ، بناه ــاق التاري ي أعم
ــة �ن ــة ضارب ــدس مدين الق  

وجماعــات عــ�ب تاريــخ طويــل، يمتــد إىل أكــ�ش مــن)5000( ســنة، منــذ بناهــا العــرب اليبوســيون، وآخــر 

، والــذي كان  ي
ول قريبــاً بــإذن اللــه تعــاىل ومشــيئته، هــو الحتــالل الصهيــو�ن ن احتــالل لهــا، والــذي ســ�ي

: ســنة 1948م، حيــث تــم احتــالل مــا يعــرف بالقــدس الغربيــة، وســنة 1967م احتــل  ن عــى مرحلتــ�ي

ــة. ــة القيام ــارك، وكنيس ــىص المب ــجد الأق ــث المس ــة، حي قي ــدس ال�ش ــرف بالق ــا يع م
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ســالم، والعروبــة، وأنهــا القلــب  ت الــدول الســتعمارية أنهــا رمــز الإ ولأهميــة القــدس، اعتــ�ب  

ــف  ــ�ت يتوق ــداً، ح ــداً روي ــب روي ــات القل ــل نبض ــط، لتقلي ــع الخط ــن وض ــد م ــال ب ــة، ف ــض لالأم الناب

ي  ي الغــر�ب ، وكان هــذا التخطيــط الأورو�ب ن ي فلســط�ي
ي �ن

هــذا القلــب، لهــذا تمــت زراعــة الكيــان الصهيــو�ن

، وهــذا مــا أكــده  ي ي الغــر�ب ن تحمــي الوجــود الأورو�ب ي فلســط�ي
ســنة 1905م، بتشــكيل جبهــة متقدمــة �ن

ي خاصــة 
ي العــدوان الأخــ�ي عــى الشــعب الفلســطي�ن

ي المحتــل �ن
نتنياهــو رئيــس وزراء الكيــان الصهيــو�ن

ــوف إىل  ــا والوق ــم حمايتن ــا عليك ــه لأوروب ــاً خطاب ــال موجه ــا ق ــار/ 2021(، عندم ــزة )أي ــاع غ ــى قط ع

ي لتفتيــت  وعهــم الســتعماري الغــر�ب ــا خــط الدفــاع المتقــدم لكــم، يقصــد بذلــك م�ش ــا؛ لأنن جانبن

ــة فيمــا بينهــا. ســالمية والســيطرة عليهــا، ونــ�ش الفتن ــة والإ شــعوب المنطقــة العربي

ي مقــاىلي هــذا ســأتناول واقــع المدينــة المقدســة والمســجد الأقــىص المبــارك، وحضورهمــا 
�ن  

                          . ي عــ�ش
ي مــن الصــف الأول حــ�ت الصــف الثــا�ن

ي منهــاج اللغــة العربيــة الفلســطي�ن
�ن

منهاج اللغة العربية الفلسطيني:  

ــه،  ــع، وصورت ــة المجتم ــس حال ــطينية تعك ــية الفلس ــج الدراس ي أن المناه
ــع �ن ــق الجمي   يتف

ــات،  ــم، واتجاه ــن قي ــه م ــا تحوي ــ�ب بم ــتقبلية، ويع ــة والمس ــه الآني ــه، وتطلعات ــه، وحاجات وثقافت

ي  يــة للشــعب العــر�ب ي القضايــا الأساســية والمص�ي
ومفاهيــم عــن رؤيــة الدولــة الفلســطينية �ن

الفلســطينية. الدولــة  عاصمــة  القــدس  القضايــا:  هــذه  رأس  وعــى   ، ي
الفلســطي�ن

)
1

ي اللغة: الطريق الواضح، والخطة المرسومة.)*
المنهج �ن  

ــة،  ــا المدرس ي تهيئه
ــ�ت ــة ال ات المخطط ــ�ب ــة الخ ــه مجموع ــاً: بأن ــج اصطالح ــرف المنه ويع  

تحقيــق  لغــرض  خارجهــا؛  ي 
�ن أم  المدرســة  داخــل  ي 

�ن ذلــك  أكان  ســواء  الطلبــة،  إىل  وتقدمهــا 

، وبنــاء تلــك  ي
، والجســمي، والوجــدا�ن ي المجــال العقــىي

النمــو الشــامل لشــخصية المتعلــم �ن

* المعجم الوسيط، مادة نهج، ص957.  
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ــة تــؤدي إىل تعديــل ســلوك المتعلــم،)1( ــة محــددة، وخطــة علمي  الشــخصية بموجــب أهــداف تربوي

والكتــاب المــدرسي الــذي يعــد وســيلة تنفيــذ المنهــج يُعــرًّف: "بأنــه الوعــاء الذي يحتــوي عى   

ي جعــل المتعلم قادراً عى بلــوغ أهداف المنهج المحدد ســلفاً".)2(
ي تســهم �ن

ة ال�ت ات غــ�ي المبــا�ش  الخــ�ب

من أهداف تدريس اللغة العربية:  

ذم، قــال تعــاىل: }ِإنَّــا نَْحــُن         اللغــة العربيــة هــي لغــة القــرآن الــذي حفظهــا  مــن الندثــار والتــ�ش

ي تحمــل كل 
ِفظـُـوَن{ )الحجــر: 9 (، فهــي  الوعــاء الحافــظ للمعــارف والعلــوم الــ�ت ْكــَر َوِإنَّــا َلــُه َلَحٰ ْلَنــا ٱلذِّ نَزَّ

ن أفــراد المجتمــع، ووعــاء  النواتــج الذهنيــة والعقليــة الصــادرة عــن الفكــر، وهــي وســيلة التصــال بــ�ي

ي المجتمع،لهــذا 
ي كل أســباب التفاعــل النشــط، والنســجام التــام �ن

ثقافتــه، وبهــا يحقــق الفلســطي�ن

ي الحفــاظ عــى هويتنــا الفلســطينية العربيــة، وثقافتنــا، وتراثنــا 
ة �ن فللغــة العربيــة أهميــة كبــ�ي

ســالمي. ي الإ ي العــر�ب
الفلســطي�ن

  ومن أهداف تدريس اللغة العربية لطلبتنا إىل جانب الأهداف اللغوية:

سالمية السمحة.   • تأصيل أسس العقيدة الإ

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

  • تعزيز النتماء للوطن، والمحافظة عى هويته وثقافته.

ي الوطن.
اثية �ن   • تنمية حب الأماكن الدينية والتاريخية وال�ت

مهارات اللغة العربية:  

للغــة العربيــة أربــع مهارات رئيســة، وهي الســتماع، والقــراءة، والتحــدث، والكتابــة، ويتفرع   

ي اللغــة العربيــة، مــن 
ة، تتضمنهــا الكتــب الدراســية �ن مــن هــذه المهــارات الرئيســة مهــارات فرعيــة كثــ�ي

، حســب الصفــوف والمســتويات، وتُعــرض هــذه المهــارات بنوعيهــا  ي عــ�ش
ــا�ن الصــف الأول حــ�ت الث

ــط،  ــتماع، والخ ــراءة الس ــة، وق ــراءة الصامت ــة، والق ــراءة الجهري ــب: كالق ي الكت
ــة �ن ــة والفرعي الرئيس

ــد. ــة، والنق ــفوي، والأدب، والبالغ ــ�ي الش ، والتعب ي ــا�ب ــ�ي الكت ــ�ف، والتعب ــو، وال ــالء، والنح م  والإ

1. تحليل محتوى اللغة العربية، أ.د. عبد الرحمن الهاشمي، ود. محسن عطية. ص31. 

ين، أ.د. جودت سعادة، ود. عبد الله إبراهيم، ص351.  ي القرن الحادي والع�ش
2.  المنهج المدرسي �ن
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            القدس واألقىص يف الكتب الدراســية يف املنهاج الفلســطيني 

:)
1

للغــة العربية)*

ــف  ــ�ت الص ــف الأول ح ــن الص ــا، م ــة جميعه ــة العربي ــب اللغ ــى كت ــحية ع ــة مس ــت دراس       أجري

بيــة والتعليــم الفلســطينية، والبالــغ عددهــا )25( كتابــاً مدرســياً  ي أعدتهــا وزارة ال�ت
، والــ�ت ي عــ�ش

الثــا�ن

وتحــوي عــى )3285( صفحــة، وتشــتمل عــى مهــارات اللغــة العربيــة المعروفــة، بهــدف البحــث عــن 

ي هــذه الكتــب الدراســية، وآثــرت أن أحــىصي عــدد مــرات 
حضــور مدينــة القــدس والمســجد الأقــىص �ن

ي جــاءت عليهــا.
ذكرهــا، كذلــك الصيغــة أو الهيئــة الــ�ت

كتب الصفوف من األول حتى الثالث:  

ي مطلع النشيد:
( صفحة )89( �ن ي

ي كتاب الصف الأول الجزء الأول، نشيد )نغ�ن
ورد �ن  

ن والهمم   والقدس نحميها            بالع�ي

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

ي درس 
ي  �ن

ي كتــاب الجــزء الأول، أمــا كتــاب الجــزء الثــا�ن
ي ل ذكــر للقــدس �ن

كذلــك الصــف الثــا�ن  

مــالء المنظــور صفحــة )31( جملــة :" ســكن  ي درس الإ
قــراءة الســتماع ) زيــارة إىل مدينــة القــدس( و�ن

ي درس التدريبــات اللغويــة صفحــة )58( جملــة :" هــو زار مدينــة 
ي القــدس" و�ن

ي بيــت قديــم �ن
كريــم �ن

ي أنشــودة ) لــن 
ي المســجد الأقــىص" و�ن

القــدس، وهــي زارت مدينــة القــدس" وجملــة " صــى هشــام �ن

." ــدسي ــرس ق ــاري، أح ــرم ج ــة )32( : " أك ــل( صفح نرح

 ، ن ي مهــارة الخــط صفحــة )122( " مــن مــدن فلســط�ي
أمــا كتــاب الجــزء الأول للصــف الثالــث، �ن  

ي التدريبــات 
ي �ن

ي كتــاب الجــزء الثــا�ن
مــالء صفحــة )52( : هتــف الأولد: " القــدس لنــا" و�ن ي الإ

القــدس" و�ن

ــة )72( . " صفح ن ــط�ي ــة فلس ــا عاصم ــه فيه ــارك الل ي ب
ــ�ت ــدس ال ــة: " الق اللغوي

. ن بية والتعليم الفلسطينية )2020( كتب اللغة العربية للصفوف )1 - 12( رام الله، فلسط�ي * وزارة ال�ت
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كتب الصفوف من الرابع حتى السادس:  

ي مدينــة القــدس" صفحــة )46(، ذكــرت 
كتــاب الصــف الرابــع، الجــزء الأول: درس " جولــة �ن  

ي مــن القــدس" للشــاعر 
ي الــدرس، وقصيــدة :" أجــل إ�ن

ة مــرة �ن القــدس والمســجد الأقــىص ثــالث عــ�ش

ي إىل القــدس العتيقــة" ذكــرت فيــه 
ي قــراءة الســتماع " خــذ�ن

هــارون هاشــم رشــيد، صفحــة )54(، و�ن

ــة.  ــة القيام ــرة، وكنيس ــة الصخ ــىص، وقب ــجد الأق ــل: المس ــة، مث ــن المقدس الأماك

ــه  ــاب الل ي كت
ــا" ) �ن ــا وطن ــاح الخــ�ي ي ي أنشــودة: " صب

ي إشــارة إىل القــدس �ن
ــا�ن ي الجــزء الث

و�ن  

مــالء جملــة " مــا عاصمــة دولــة  ي درس الإ
ذكــرك آيــة تتــى. وأنــت الخــ�ي يــا بلــدي( صفحــة )114(، و�ن

" صفحــة )152( . ن ي التدريبــات اللغويــة، جملــة " القدس عاصمة فلســط�ي
؟" صفحــة )134( و�ن ن  فلســط�ي

ن إل بعــد أن زار القدس،  ك فلســط�ي   الصــف الخامــس، الجــزء الأول: وردت جملــة: " ولــم يــ�ت

ي درس القواعــد اللغويــة صفحــة )18( 
ي مســجد عمــر بــن الخطــاب" �ن

ي المســجد الأقــىص، و�ن
وصــى �ن

مــالء وردت جملــة" بــ�ن عبــد الملــك بــن مــروان قبــة الصخــرة" صفحــة )38(، وجملــة: " القــدس  ي الإ
و�ن

مــالء صفحــة )77(.  ي الإ
ــة " �ن ــا الأبدي زهــرة المدائــن، وعاصمتن

ي درس القواعــد صفحــة )79( " القــدس محتلــة " كذلــك 
: �ن ي

ي كتــاب الخامــس، الجــزء الثــا�ن
و�ن  

ي قــراءة الســتماع صفحــة )9( 
ي الصفحــة نفســها، و�ن

ــة " ســاحات المســجد الأقــىص فســيحة" �ن جمل

ــدة". ــرة واح ــدرس م ي ال
ــدس �ن ــة الق ــرت مدين ، ذك ن ــ�ي ــر ياس ــة دي ــول قري ح

ي المســجد 
مــالء صفحــة )14( جملــة: " أنــا أرابط �ن ي الإ

كتــاب الصــف الســادس، الجــزء الأول: �ن     

ــة :            ــطينيتان" وجمل ــان فلس ــل مدينت ــدس والخلي ــة : " الق ــة )91(: جمل ــد صفح ي القواع
ــىص" و�ن الأق

ــرة" . ــدس والقاه ي الق
ــب �ن ــة الط ي دارس

ي �ن
ــ�ت ــب أخ " ترغ

ــدي  ــة : " فته ــة )8( جمل ( صفح ــ�ن ي  المع
ــرق �ن ي )نف

: �ن ي
ــا�ن ــزء الث ــادس، الج ــاب الس ي كت

  و�ن

ي القواعــد صفحــة )23( جملــة " دافــع الفلســطينيون عــن 
لــه- المســجد الأقــىص- زيتــاً يــ�ج فيــه" و�ن

مــالء صفحــة )85( جملــة :" القــدس  ي الإ
" و�ن ن المســجد الأقــىص" وجملــة :" القــدس عاصمــة فلســط�ي

ــة" ن الأبدي ــط�ي ــة فلس ــماء، وعاصم ــة الس ــي بواب ــة، وه ــة عريق مدين



69

 القدس واألقىص يف منهاج اللغة العربية الفلسطيني 
راءا�ت

�ة

ي أطلــق عليهــا رابعــة 
وان التونســية الــ�ت ي درس القــراءة صفحــة )90(: " إنهــا مدينــة القــ�ي

و�ن  

. والقــدس"  المنــورة،  والمدينــة  المكرمــة،  مكــة  بعــد  الثــالث 

كتب الصفوف من السابع حتى التاسع:  

ن قلــب الأمــة( ذكــرت مدينــة القــدس  ي درس ) فلســط�ي
كتــاب الصــف الســابع، الجــزء الأول : �ن  

�اء  ي الــدرس نفســه الآيــة الأوىل مــن ســورة الإ
والأقــىص )11( مــرة، الصفحــات )13 _ 16( كذلــك ورد �ن

ى ِبَعْبــِدِه َلْيــاًل ِمَن اْلَمْســِجِد  ي فيهــا ذكــر �يــح للمســجد الأقــىص، قــال تعــاىل: }ُســْبَحاَن الَّــِذي أَْ�َ
الــ�ت

�اء:1(   { )الإ ُ ــِميُع اْلَبِصــ�ي يـَـُه ِمــْن آيَاِتَنــا ِإنَُّه ُهــَو السَّ ِ ُ
َْقــىَص الَّــِذي بَاَرْكَنــا َحْوَلــُه ِل�ن اْلَحــَراِم ِإىَل اْلَمْســِجِد اْلأ

ن أزقــة القــدس مــىسش المســيح عيــىس، عليــه الســالم" وجملــة :  ي القواعــد صفحــة )19( جملــة :" بــ�ي
�ن

، أشــ�ي إىل مدينــة  ي
ي خليــل الســكاكي�ن

ي الحديــث عــن حيــاة الأديــب الفلســطي�ن
ي خطــر" و�ن

" إن القــدس �ن

ي جميــل الوحيــدي، ذكــرت 
ي الحديــث عــن حيــاة الشــاعر الفلســطي�ن

ي صفحــة )35(، كذلــك �ن
القــدس �ن

ي صفحــة )67(.
مدينــة القــدس �ن

ي التعب�ي 
" و�ن ن ي درس القواعــد صفحــة )11( " القــدس عاصمة فلســط�ي

ي : �ن
ي كتــاب الجــزء الثــا�ن

�ن  

ي درس القــراءة " مــن ذاكــرة التاريــخ، عمــواس، ويالــو، 
ي المســجد الأقــىص" و�ن

صفحــة )15( " يــوم �ن

ي مــن مدينــة القدس "  شــارة إىل هــذه القــرى الثــالث، أنهــا تقــع إىل الشــمال الغــر�ب وبيــت نوبــا" تمــت الإ

ي درس القواعــد صــور الخــ�ب 
صفحــة )17(، حيــث ورد ذكــر مدينــة القــدس بشــكل �يــح )5( مــرات، و�ن

ي درس 
" وجملــة " الأقــىص ســاحاته واســعة"، و�ن ي

ي أنفــاس كل فلســطي�ن
صفحــة )21( جملــة " القــدس �ن

الأفعــال الناســخة صفحــة )32( جملــة " القــدس زهــرة المدائــن" وجملــة" كان المســجد الأقــىص قبلــة 

ــة؛ بســبب  ــة القــدس مبارك ــة :" إن مدين ــا جمل ي درس إن وأخواته
ن الأوىل" صفحــة )33(، و�ن المســلم�ي

ي القواعــد جملــة:" الحتــالل يمنــع 
مكانتهــا الدينيــة والتاريخيــة" صفحــة )56(، كذلــك صفحــة )71( �ن

الصــالة، لكــن القــدس صامــدة"، وجملــة: " لعــل القــدس محــررة"، وجملــة: " القــدس عريقــة فيهــا 

 عــدد مــن الأماكــن الدينيــة" صفحــة )95(، وجملــة:" أحــرق الصهاينــة المســجد الأقىص ســنة 1969م "
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ي 
ن الأوىل"، و�ن ــلم�ي ــة المس ــىص قبل ــجد الأق ــة )107( :" المس ــد صفح ي درس القواع

ــة )96(. و�ن  صفح

شــارة إىل  ، صفحــة )117( تمــت الإ ي
ي دموعــك( للشــهيد البطــل عبــد القــادر الحســي�ن

قصيــدة ) صــو�ن

ي 
ــنة 1948م، و�ن ــطل س ــة القس ي معرك

ــهد �ن ــذي استش ــهيد ال ــاعر الش ــة الش ــدس مدين ــة الق أن مدين

درس القواعــد صفحــة )120(، جملــة :" القــدس لنــا"، وجملــة :" المســجد الأقــىص مــ�ى الرســول 

ــن  ــزء م ــذا الج ة له ــ�ي ــة الأخ ي الطبع
ــي �ن ــت انتباه ــا لف ــن م ــالم" ، ولك ــالة والس ــه الص ــم، علي الكري

الكتــاب ســنة ) 2020( هــو إســقاط بيــت الشــعر ) أتــت نوافــذ القــدس( مــن قصيــدة )تقدمــوا( لســميح 

ي الطبعــات  الســابقة.
القاســم صفحــة )68( عــى الرغــم مــن وجــوده �ن

ي 
ــل �ن ــى الطف ــة :" ص ــة )27( جمل ــد صفح ي القواع

ــزء الأول: �ن ــن، الج ــف الثام ــاب الص كت  

ي درس القــراءة صفحــة )47(" رســالة مــن طفلــة فلســطينية إىل أطفــال العالــم" 
المســجد الأقــىص" و�ن

ي قصيــدة رائعــة جــداً للشــاعر 
، كذلــك �ن ي

يــف عاصمــة الحلــم الفلســطي�ن ــة مــن القــدس ال�ش الطفل

ــف،  ي ــدس ال�ش ــاة الق ــن معان ــا ع ــ�ب فيه ــدس ( ع ــا ق ــوان ) ي ــة)51( بعن ، صفح ي
ــا�ن ــزار قب ــوري ن الس

ي درس القواعــد صفحــة)56( جملــة " كتبــت: أحــب القــدس فــوق 
وأهلهــا، ومســاجدها وكنائســها. و�ن

ــا". ــيادة أبنائه ــدس إىل س ــتعاد الق ــة :" س ــة ) 67( جمل ــر صفح ــد آخ ي درس قواع
ــر" و�ن ــدار القم ج

ي 
ن الغربــاء؟ و�ن ي درس القواعــد صفحــة ) 12( جملــة :" يــا قــدس، هــل تقبلــ�ي

، �ن ي
ي كتــاب الجــزء الثــا�ن

و�ن

ن  ن إىل تحريــره" وجملة " تهفــو قلوب الفلســطيني�ي مــالء صفحــة)17( جملــة " يدعــو الأقــىص المســلم�ي الإ

ــاء  ــت القــدس شــاهدة عــى صمــود أبن ــا زال ــة " م ي درس القواعــد صفحــة )82( جمل
إىل القــدس" و�ن

مــالء صفحــة )87( جملــة " يــا رب اســق القــدس مــن فيــض رحمتــك". ي درس الإ
" و�ن ن فلســط�ي

ــة المطــر صفحــة )54( للشــاعرة  ي قصيــدة تغريب
ي كتــاب الصــف التاســع، الجــزء الأول، �ن

و�ن  

ي درس 
ي إىل الأقــىص، فتغســل عنــه أدران الحيــاة" و�ن

الســودانية روضــة الحــاج:" تطلــب ختــم أن تمــىصن

ــة:  " وجمل ن ــ�ي ــد المحتل ــن تهدي ن م ــط�ي ــدس وفلس ــظ الق ــم احف ــة: " الله ــة ) 86( جمل ــة صفح البالغ

ــة )84(. ــخ" صفح ــة التاري ــدس رائح ــة الق ــىص، ومدين ــات الأق ــن جنب ــوح م "تف
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: صورة للمســجد الأقــىص وقبة الصخرة، تزين الــدرس الأول، )أحاديث  ي
ي كتــاب الجــزء الثا�ن

و�ن  

ي درس القواعــد صفحة) 30( جملــة: " انطلقت الحافلــة إىل القدس 
يفــة( صفحــة )3(، كذلــك �ن نبويــة �ش

ي الأقــىص، وركعــت للــه أربــع 
ي درس قواعــد آخــر، صفحــة )38( جملــة:" صليــت �ن

صبــاح الجمعــة" و�ن

 " ن ي المســجدين، وثالــث الحرم�ي
، وثــا�ن ن ركعــات" وصفحــة )105( جملــة" المســجد الأقــىص أوىل القبلتــ�ي

ن  ي المســجد الأقــىص مــن دنــس الصليبي�ي وســؤال للمناقشــة صفحــة )117( " حــرر صــالح الديــن الأيــو�ب

 عــام )586 هجــري(، ومــا زال الأقــىص يســت�خ صالحــاً آخــر ليحــرره مــن الصهاينــة، نناقــش ذلــك.

ي درس التعبــ�ي صفحــة )121( نمــوذج بطاقــة الهويــة مكتوب فيهــا، مكان الميــالد: القدس.
و�ن   

كتب الصفوف من العارش حتى الثاين عرش:  

، الجــزء الأول، درس المطالعــة، صفحــة ) 117( مقــال للشــيخ عمــار  ي كتــاب الصــف العــا�ش
�ن  

" وقصيــدة ) مرثيــة بيــت المقــدس(  ن ي محافظــة طولكــرم، بعنــوان " القــدس روح فلســط�ي
بــدوي/ مفــ�ت

ــخ  ــة: " ضم ــة ) 26( جمل ــد صفح ي درس القواع
ــة ) 24( و�ن ــوردي، صفح ــر الأبي ــو المظف ــاعر أب للش

ــة: ــن" وجمل ــة، وهــم ينافحــون عنهــا الغــزاة العابري ــراب القــدس الطهــور بدمائهــم الزكي ــرار ت  الأب

ــة )34(: "  ، صفح ــ�ي ي درس التعب
ــون" و�ن ــم متحاب ــيحيون وه ــلمون والمس ــدس المس ي الق

ــاش �ن  " ع

ي 
ــة �ن ــة" وجمل ــدان الأم ي وج

ــة �ن ــة والديني ــا التاريخي ــدس: مكانته ــوان " الق ــة بعن ــة أدبي ــب مقال نكت

ــى  ــىص ع ــجد الأق ــر، المس ــة للمؤتم ي ــة التحض�ي ــت اللجن ــة )72( " وضع ــ�ن صفح ي المع
ــق �ن التفري

شــارة إليهــا  ي مــن )ص83 - 89( تــم ذكــر القــدس والإ ي درس صــالح الديــن الأيــو�ب
جــدول الأعمــال " و�ن

 : ي
ــه ابــن الســاعا�ت مــرات عــدة، ومنهــا مــا قال

تهز معاطف القدس ابتهاجاً                         وتر�ن عنك مكة والحجونا 

  فقلب القدس م�ور ولول                         سطــاك لكــان مكتئباً حــزينا 

ي قلوب أبنائها مكانة عظيمة "
ي الفهم والتحليل واللغة، جملة: " للقدس �ن

ي صفحة )101( �ن
   و�ن

نشــاء، صفحــة )15( جملــة: " عــاش المســلمون  ي درس الخــ�ب والإ
، �ن ي

ي كتــاب الجــزء الثــا�ن
  و�ن
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( للشــاعر الجزائــري  ن ي التقديــم لقصيــدة ) ديــر ياســ�ي
" و�ن ن ن متعاونــ�ي ي القــدس متحابــ�ي

والمســيحيون �ن

ن تقــع غــرب مدينــة  ي تــم ذكــر مدينــة القــدس، عــى اعتبــار أن قريــة ديــر ياســ�ي
عبــد الرحمــن الزنــا�ت

ــد الأعظــم الــذي حــرر بيــت  ــن القائ ــة: " يعــد صــالح الدي ي القواعــد صفحــة )72( جمل
القــدس، و�ن

ــعر :  ــت الش ــع بي ــة )97( تقطي ــروض صفح ي الع
" و�ن ي ــ�ب ــالل الصلي ــن الحت ــن براث ــدس م المق

 قسم يا قدس أردده           ودم الشهداء يؤكده 

ي القواعــد صفحــة 
ي البالغــة )109( جملــة: " القــدس مهــوى قلوبنــا" و�ن

ي تدريبــات عامــة �ن
  و�ن

ي 
ي التقديــم لهند طاهر الحســي�ن

ن جميعــاً" و�ن )125( جملــة " قضيــة المســجد الأقــىص قضيــة المســلم�ي

يــف" وذكــرت  ي قلــب القــدس ال�ش
ي الــدرس التاســع صفحــة )128( : مــا زالــت تــؤدي دورهــا الريــادي �ن

�ن

 ) ن ي الــدرس، وســؤال عــى قصيدة )إنســان فلســط�ي
مدينــة القــدس )8( مــرات مــن )ص129إىل ص133( �ن

للشــاعر يوســف الخطيــب، صفحــة )138( " لمــاذا رفضــت القــدس التهويــد؟ ".

ي درس التوكيــد، صفحــة )25(، 
ي القواعــد �ن

، الجــزء الأول، �ن ي كتــاب الصــف الحــادي عــ�ش
و�ن  

ــن  ــراءة م ي درس الق
ن الأوىل" و�ن ــلم�ي ــة المس ــدس قبل ن الأوىل، الق ــلم�ي ــة المس ــدس قبل ــة: " الق جمل

صفحــة )32 - 35( مــن رحلــة ابــن بطوطــة تــم ذكــر القــدس والمســجد الأقــىص وقبــة الصخــرة )7( 

ي القواعــد صفحــة ) 36( جملــة: " إن الأمــ�ي تنكــز هــو مــن جلــب المــاء إىل القــدس" وجملــة: 
مــرات، و�ن

" زار ابــن بطوطــة" المــدن الفلســطينية: غــزة، والخليــل، وبيــت لحــم، والقــدس، واللــد" صفحــة )37( 

، صفحــة )39( وجملــة:  ن ، وثالــث الحرمــ�ي ن وجملــة: زار ابــن بطوطــة المســجد الأقــىص، أوىل القبلتــ�ي

ة  ي درس القــراءة )مــن ســ�ي
ي القــدس حاراتهــا القديمــة" صفحــة )54( و�ن

" تهفــو نفــىسي إىل التجــوال �ن

ي القواعــد صفحــة )48( جملــة: " مــر عــى 
ي مــدارس القــدس" و�ن

ا( صفحــة )64( جملــة: " درس �ن جــ�ب

احتــالل مدينــة القــدس خمســون عامــاً ".
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ــدس-  ــكان الق ــن- س ــة: " نح ــة )39( جمل ــد صفح ي درس القواع
ي : �ن

ــا�ن ــزء الث ــاب الج ي كت
و�ن  

ن  ي درس النــص الشــعري ) خليــل الرحمــن( صفحــة )58( للشــاعر معــ�ت
ع إىل اللــه صبــاح مســاء" و�ن نتــ�ن

ــر  ــم ذك ي جامعــة القــدس" وت
ــداً للبحــث العلمــي �ن ــة القــدس، ويعمــل عمي ي مدين

ــد �ن القطــب: " ول

ي قصيــدة )هــذي البــالد لنــا( صفحــة )78( للشــاعر ســعيد أحمــد يعقــوب 
القــدس والمســجد الأقــىص �ن

ي التحليــل والفهــم والســتيعاب )6( مــرات أخــرى، مــن صفحــة )80( إىل صفحــة )89(، 
)6( مــرات، و�ن

ي درس 
ــرات �ن ــدس )3( م ــرت الق ــة: ذك ي الأدب والبالغ

ــك. و�ن ــة  )77( كذل ــص صفح ــدي الن ن ي ــ�ي ي ب
و�ن

ي التقويــم صفحــة )10( ســؤال " مــ�ت فتــح صــالح الديــن بيــت 
مــارات، صفحــة )9( و�ن عــ� الــدول والإ

( صفحــة )29(  ي
ــا�ن ــة للجلي ــة النا�ي ــدة الفتحي ــدة )مــن القصي ي عــرض المناســبة لقصي

المقــدس؟" �ن

ي البالغــة صفحــة )45( "بكيــت حــ�ت انتهــت الدمــوع- صليــت حــ�ت ذابــت 
، و�ن نســبة إىل الفتــح القــدسي

ي ذلــك إشــارة إىل مدينــة 
ي الركــوع- ســألت عــن محمــد فيــك وعــن يســوع" و�ن

الشــموع- ركعــت حــ�ت ملــ�ن

ي درس بالغــة آخــر:" مــ�ت فتــح عمــر بــن الخطــاب القــدس ؟ ". 
القــدس، و�ن

ــا  ــة: " ميعادن ــة )73( جمل ــد، صفح ي القواع
ــزء الأول، �ن ــ�ش الج ي ع

ــا�ن ــف الث ــاب الص ي كت
و�ن  

ــد"،  ــة ومج ــدس بوصل ــة )33 - 40( "الق ــراءة صفح ي درس الق
" و�ن ن ــط�ي ــة فلس ــة دول ــدس، عاصم الق

 " ي
ي الوعــي الفلســطي�ن

ة �ن ورد اســم القــدس )17( مــرة، مــن مثــل: " وتحتــل القــدس مكانــة دينيــة كبــ�ي

ــأوي  ــة: " ت ي القواعــد أيضــاً، صفحــة )44( جمل
ــة " تبقــى القــدس فــردوس الأمــة المفقــود" و�ن وجمل

ــة: " كل مفــردة خــارج معجــم  ــا" وجمل ــا فتيته ــن، وتصطحــب معه القــدس إىل كهــف الوطــن الحزي

ــة  ــة مقال ــوب كتاب ــة )46( المطل ، صفح ــ�ي ي درس التعب
ــي" و�ن ي الوع

ــا �ن ــع له ــة ل متس ــدس أعجمي الق

ــة )46(  ــد صفح ي درس القواع
ــة" و�ن ن الأبدي ــط�ي ــة فلس ــن، وعاصم ــرة المدائ ــدس زه ــوان: "الق بعن

؟ ". ن ــ�ي ــن الصليبي ــدس م ــرر الق ــن ح ــة: " م جمل

ي القدس:
ي البالغة صفحة )86( قال الشاعر عمر أبو ريشة �ن

: �ن ي
ي كتاب الجزء الثا�ن

  و�ن

ي محرابها                      وقفة المرتجف المضطرب 
وقف التاريخ �ن



سراء ل�ة ال�إ م�ج

74

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

كذلك قال المتوكل طه واصفاً القدس:

ها وهنـــاك المـوج والماس  هنا القباب عى الآفاق ساجدة                 بت�ب

ي يدها                 يضوع السهل من عكا لطوباس
هنا الشبابيك والحناء �ن

تحليل وتعليق:  

ــواد  ــطينية للم ــج الفلس ــداد المناه ــى إع ن ع ــ�ي ــري للقائم ازي وتقدي ن ــ�ت ــكري واع ــدم ش أق  

عــداد  ي ورشــات العمــل لإ
ن �ن ، ومشــارك�ي ن جميعهــا، خاصــة اللغــة العربيــة للصفــوف كلهــا، مــن مؤلفــ�ي

الكتــب المدرســية، وأخــص تقديــري للجنــة الوثيقــة الوطنيــة لمنهــاج اللغــة العربيــة، وعــى رأســهم 

وفيســور أحمــد الخطيــب، حيــث  وفيســور محمــود أبــو كتــة، وال�ب وفيســور حســن الســلوادي، وال�ب ال�ب

ــى أن  ــدل ع ــذا ي ــطينية، وه ــة الفلس ــة الوطني ن الهوي ــ�ي ــم ومضام ــيخ القي ــى ترس ــع ع ــل الجمي عم

ة، والكفــاءة العاليــة، والنتمــاء الصــادق،  ن عــى إعــداد المناهــج وتطويرهــا يتمتعــون بالخــ�ب العاملــ�ي

ي العميــق، وتقديــر حجــم المســؤولية الملقــاة عــى عاتقهــم، وحرصهــم عــى 
والحــس الوطــ�ن

ي المحافظــة عــى الثوابــت 
، واهتمامهــم الكبــ�ي �ن ي

ي الطفــل الفلســطي�ن
غــرس بــذور النتمــاء للوطــن �ن

ــدس. ــها الق ــى رأس ــا، وع ي مقدمته
ي �ن

ــ�ت ــطينية، وال الفلس

لقــد اهتمــت كتــب اللغــة العربيــة للصفــوف جميعهــا بشــكل عــام عــى التأكيــد أن القــدس   

 ، ي ، وعــر�ب ي
ي وجــدان كل فلســطي�ن

بــع �ن ن الأبديــة، وت�ت عربيــة فلســطينية، وأنهــا عاصمــة فلســط�ي

ــة :  ــب كاف ــن الجوان ــة م ــام بالمدين ــاع، وكان الهتم ــ�ت النخ ن ح ــطيني�ي ي الفلس
ــذرة �ن ــلم، ومتج ومس

ي المســجدين، 
ــا�ن ، وث ن ــ�ي ــا أوىل القبلت ــة، والسياســية، وأشــارت عــى أنه اثي ــة، وال�ت ــة، والتاريخي الديني

ي العالــم، وركــزت 
ن �ن ن والمســيحي�ي ، وأنهــا محــط أنظــار الحجــاج المســلم�ي ن يفــ�ي ن ال�ش وثالــث الحرمــ�ي

ــن  ــا م ــى تحريره ــاب، وع ــن الخط ــر ب ــة عم ــد الخليف ــى ي ــة ع ــالمي للمدين س ــح الإ ــى الفت ــب ع الكت

ن  ــطيني�ي ــاع الفلس ــك إىل دف ــب كذل ــارت الكت ، وأش ي ــو�ب ــن الأي ــالح الدي ــد ص ــد القائ ــى ي ن ع ــ�ي الصليبي

ي الكتــب الدراســية للغــة العربيــة 
والعــرب عــن عروبــة القــدس؛ لهــذا فــال غرابــة أن نجــد ذكــر القــدس �ن
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ي جميــع مهــارات اللغــة العربيــة، خاصــة مهــارة القواعــد، لكــن ممــا أثار 
قــد ورد أكــ�ش مــن )200( مــرة، �ن

ي كتــاب الصــف الأول الأســاسي إىل 
ي قلــة ورود مدينــة القــدس أو مــا يشــ�ي إليهــا �ن ي واســتغرا�ب

دهشــ�ت

ي درس نتعــرف إىل الحــرف )ق( ذكــر مدينــة القــدس ) قــدس( القــاف 
درجــة العــدم، فــكان ينبغــي مثــالً �ن

ســيخ هــذه المدينــة  ي آخــر كلمــة ) القــدس( وذلــك ل�ت
ن �ن أول الكملــة، أو نتعــرف إىل الحــرف )س( الســ�ي

ي مدينــة القــدس، 
ن �ن ن أكــ�ش عــى معانــاة الفلســطيني�ي كــ�ي ي أذهــان الطــالب الصغــار، فــكان ينبغــي ال�ت

�ن

ن مــن الدخــول إليهــا، للصــالة، والتســوق.  ن مــن ســائر مــدن فلســط�ي  وحصارهــا، ومنــع الفلســطيني�ي

ي 
ي معظمهــا مكــررة، إّمــا �ن

ي تناولــت القــدس والأقــىص �ن
ولحظــت أن الجمــل والعبــارات الــ�ت  

ي 
اللفــظ، أو المعــ�ن والمضمــون، ولــم تغــِط مســاحة القــدس التاريخيــة مــن خــالل الحضــارات الــ�ت

ــررة. ــة مح ــة، أو فاتح ــا محتل ــا، إم ــت عليه تعاقب

ي كتــب اللغة 
ي احتلتهــا القــدس �ن

يمكننــا القــول إنــه لــم تحتــل مدينــة فلســطينية الأهميــة الــ�ت  

 ، ن العربيــة المدرســية كمدينــة عربيــة إســالمية؛ ممــا يــدل عــى أهميتهــا، ومركزيتهــا لــدى الفلســطيني�ي

ــيادة  ــز للس ــي رم ــم، فه ــة له ــدس عاصم ــم دون الق ــروا دولته ن أن ي ــطيني�ي ــن للفلس ــث ل يمك حي

ــد  ــاولت التهوي ــب إىل مح ــارت الكت ــاب، وأش ره ــوة، والإ ــت بالق ــة احتل ــة، كمدين عي ــة، وال�ش والهوي

ــت  ــنة 1967م، وتناول ــا س ي منه
�ت ــ�ش ــم ال ــالل للقس ــد الحت ــدس بع ــة الق ــا مدين ــرض له ي تتع

ــ�ت ال

ي تحــد مــن حركتهــا، وأســاليب 
المخاطــر المحدقــة بالقــدس، والجــدار الــذي يطوقهــا، والحواجــز الــ�ت

، ولحظــت أن الكتــب أهملــت التطــرق إىل اقتحامــات  ي
ي تهــدد طابعهــا الثقــا�ن

الحتــالل، وممارســاته الــ�ت

ــة المتكــررة للمســجد الأقــىص، وإغفــال  ــة المتطرف ن مــن الحــركات الصهيوني ــ�ي رهابي ن الإ المســتوطن�ي

ــة، خاصــة المعلمــة  ــن يدافعــون بصدورهــم العاري ن حمــاة القــدس وأقصاهــا، الذي ــر المرابطــ�ي ذك

ن  ، وشــيوخ الأقــىص وفرســانه أبطــال معركــة البوابــات، وقادتهــا الشــيخ محمــد حســ�ي ي
هنــادي الحلــوا�ن

ي، والشــيخ عبــد العظيم ســلهب. ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية، والشــيخ عكرمــة صــ�ب
المفــ�ت
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ذكريات عاشوراء

 بني الفرح واألحزان

الشيخ أحمد شوباش                                                                                                    

مفتي محافظة نابلس                                                                               

الحمد لله، والصالة والسالم عى رسول الله، وبعد؛   

ي كتابــه، قــال تعــاىل: }ِإنَّ 
ي ذكرهــا اللــه �ن

فــإن شــهر محــرم واحــد مــن الأشــهر الحــرم، الــ�ت  

ــٌة  ــا أَْربََع َرَْض ِمْنَه ــَماَواِت َواْلأ ــَق السَّ ــْوَم َخَل ــِه يَ ــاِب اللَّ ي ِكَت ِ
َ َشــْهًرا �ن َ ــا َعــ�ش ــِه اثَْن ــَد اللَّ ــُهوِر ِعْن َة الشُّ ــدَّ ِع

ــًة  ــًة َكَمــا يَُقاِتُلونَُكــْم َكافَّ َ َكافَّ ن ِكــ�ي ِ ْ ــُم َفــاَل تَظِْلُمــوا ِفيِهــنَّ أَنُْفَســُكْم َوَقاِتُلــوا اْلُم�ش يــُن اْلَقيِّ ُحــرٌُم َذِلــَك الدِّ

ــَنُة اثَْنــا  { )التوبــة: 36(، وقــال رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم: )السَّ ن ِقــ�ي َواْعَلُمــوا أَنَّ اللَّــَه َمــَع اْلُمتَّ

 ، َ
ــِة َواْلُمَحــرَُّم، َورََجــُب مــ�ن َ َشــْهًرا؛ ِمْنَهــا أَْربََعــٌة ُحــرٌُم، ثاَلَثـَـٌة ُمَتَواِلَيــاٌت: ذو اْلَقْعــَدِة َوُذو اْلِحجَّ َ َعــ�ش

ــْعَباَن( )1(.  ــاَدى َوَش َ ُجَم ن ْ ــ�ي ــِذي بَ الَّ

             وقــد ســمي الشــهر محرمــاً لتحريــم القتــال فيــه، وقيــل: لتحريــم الجنــة فيــه عــى إبليــس، 

ــح.)2( والأول أص

حــه طائفــة مــن المتأخريــن،  ي قــول الحســن البــ�ي، ورجَّ
والمحــرم أفضــل الأشــهر الحــرم �ن  

ــول  ي ق
ــر: 2(، �ن {)الفج ٍ ْ ــاٍل َع�ش ــاىل: }َوَلَي ــه تع ــودة بقول ــي المقص ه الأول )3(، وه ــ�ش ــرم ُع ــل مح وأفض

ــة. )4( ــ�ش ذي الحج ــة ع ــود بالآي ــواب أن المقص ــه، والص ــه الل ي، رحم ــ�ب للط

ن  ي سبع أرض�ي
1. صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء �ن

ي شجاع، 2 /504.  ي حل ألفاظ أ�ب
قناع �ن ، الإ ي

بي�ن 2. شمس الدين محمد أحمد الخطيب ال�ش

، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، ص: 79. 3. زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبىي

، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 24/ 348.  ي: أبو جعفر محمد بن جرير الآمىي 4. الط�ب
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من ذكريات النجاة يف عاشوراء:   

ي هــذا اليــوم حصلــت ذكريــات، كانــت موضــع  
عاشــوراء هــو اليــوم العــا�ش مــن المحــرم، و�ن  

كــرم، عليــه الصــالة والســالم.  اهتمــام رســولنا الأ

ــوَد  ــَرأَى الَيُه ــَة َف ــلََّم، الَمِديَن ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىَّ الل ُّ، َص ي ــ�بِ ــِدَم النَّ ــال: ) َق ــاس، ق ــن عب فعــن اب  

ي ِإْ�َاِئيَل  ِ
ــى اللَّــُه بـَـ�ن تَُصــوُم يـَـْوَم َعاُشــوَراَء، َفَقــاَل: َمــا َهــَذا؟ َقاُلــوا: َهــَذا يـَـْوٌم َصاِلــٌح، َهــَذا يـَـْوٌم نَجَّ

ــِه( .)1( ــَر ِبِصَياِم ــُه، َوأََم ــْم، َفَصاَم ــوَس ِمْنُك ــقُّ ِبُم ــا أََح َ ــاَل: َفأَن ــوَس، َق ــُه ُم ــْم، َفَصاَم ِه ــْن َعُدوِّ ِم

ــلََّم،  ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــِه، َصــىَّ الل ــوُل الل ــِدَم رَُس ــاَل: )َق ــا، َق ــُه َعْنُهَم َ الل ي ِ
ــاٍس، رَ�ن ــِن َعبَّ ــِن ابْ وَع  

ــِذي  ــْوُم الَّ ــَذا اْلَي ــوا: َه ــَك؟ َفَقاُل ــْن َذِل ــِئُلوا َع ــْوَم َعاُشــوَراَء، َفُس ــوَن يَ ــوَد يَُصوُم ــَد اْلَيُه ــَة، َفَوَج اْلَمِديَن

ُّ، َصــىَّ  ي ي ِإْ�َاِئيــَل َعــَى ِفرَْعــْوَن، َفَنْحــُن نَُصوُمــُه تَْعِظيًمــا َلــُه، َفَقــاَل النَّــ�بِ ِ
أَظَْهــَر اللــُه ِفيــِه ُمــوَس، َوبـَـ�ن

ــِه( .)2( ــَر ِبَصْوِم ــْم َفأََم ــوَس ِمْنُك ــُن أَْوىَل ِبُم ــلََّم: نَْح ــِه َوَس ــُه َعَلْي الل

َ اللــُه َعْنــُه، يَرَْفُعــُه، َقــاَل:  ي ِ
ي ُهَريـْـرََة، رَ�ن وعاشــوراء يــوم تــاب اللــه فيــه عــى قــوم، فَعــْن أَ�بِ  

َيــاِم أَْفَضــُل بَْعــَد َشــْهِر رََمَضــاَن؟ َفَقــاَل: أَْفَضــُل  ــاَلِة أَْفَضــُل بَْعــَد اْلَمْكُتوبَــِة؟ َوأَيُّ الصِّ ُســِئَل: )أَيُّ الصَّ

ــاَن،  ــْهِر رََمَض ــَد َش ــاِم بَْع َي ــُل الصِّ ــِل، َوأَْفَض ــْوِف اللَّْي ي َج ِ
ــاَلُة �ن ــِة، الصَّ ــاَلِة اْلَمْكُتوبَ ــَد الصَّ ــاَلِة، بَْع الصَّ

ي إســحاق عــن الأســود بــن يزيــد  ِصَيــاُم َشــْهِر اللــِه اْلُمَحــرَِّم(. )3( قــال ابــن رجــب:  صــح مــن حديــث أ�ب

قــال: ســألت عبيــد بــن عمــ�ي عــن صيــام يــوم عاشــوراء: فقــال المحــرم شــهر اللــه الأصــم: فيــه يــوم 

ــه، فافعــل . )4(    ــك إل صمت ــإن اســتطعت أن ل يمــر ب ــه عــى آدم؛ ف ــب في تي

ــه  ــه مــوس، علي ي الل ــ�ب ــاء خاصــة ن وع مــن شــكر المــوىل ســبحانه عــى نجــاة الأنبي والمــ�ش  

الصيــام.  النبــوي  الهــدي  ي 
�ن ثبــت  ممــا  والســالم،  الصــالة 

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء.

2. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء. 

3. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم. 

، لطائف المعارف، ص: 114.  4. ابن رجب الحنبىي
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ي يــوم عاشــوراء والختضــاب والغتســال فيــه، فموضــوع ل 
ي فضــل الكتحــال �ن

وكل مــا روي �ن  

ي فضــل الصدقــة فيــه والتوســعة عــى العيــال أحاديــث ضعيفــة ل تصــح.)1(
يصــح، وورد �ن

ذكريات مؤملة يف عاشوراء:   

ي اللــه عنــه، وفجعــت 
، ر�ن ن ي العــا�ش مــن محــرم ســنة 61 مــن الهجــرة استشــهد الحســ�ي

�ن  

ــن  ــة، واب ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــه، وس ــلم، وريحانت ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــ�ب ــد الن ــد حفي ــة بفق الأم

، صــى  ي ي اللــه عنهمــا، قــال فيهمــا النــ�ب
، وهــو وأخــوه الحســن، ر�ن ن فاطمــة ســيدة نســاء العالمــ�ي

ــا (.)2(  ــن يُحبُّهم ــب م ــا، وأحب ُهَم ــا َفأَِحبَّ ُهَم ِّي أُِحبُّ
ــمَّ ِإ�ن ــلم: )اللَُّه ــه وس ــه علي الل

ن  مــام الحســ�ي يــد بــن معاويــة ســنة 60هـــ، بوصيــة مــن والــده، رفــض الإ ن عندمــا بويــع ل�ي  

مبايعــة يزيــد، واتجــه مــن المدينــة إىل مكــة، فبــدأت كتــب أهــل العــراق تــرد إليــه ليبايعــوه، ويطلبــون 

ــوا  ــاس ليبايع ــاء الن ــور، فج ــه الأم ــىص ل ــل ليتق ــن عقي ــلم ب ــل مس ــة، فأرس ــدوم إىل الكوف ــه الق من

، وقــد غــض الطــرف عمــا يجــري مــن  ، وكان واىلي الكوفــة النعمــان بــن بشــ�ي ن مســلماً عــى بيعــة الحســ�ي

ن عبيــد اللــه بــن زيــاد مكانــه، عندهــا أرســل  أمــر مســلم، حــ�ت وصلــت الأخبــار إىل يزيــد فعزلــه، وعــ�ي

ي الكوفــة بايعــوه، وظــن أنهــم جاّدون 
ن يدعــوه للحضــور لمــا رأى النــاس �ن مســلم إىل ابــن عمــه الحســ�ي

ي ن�تــه، وخــرج مســلم ومعــه أربعــة آلف، وحــا�وا قــ� عبيــد اللــه بــن زيــاد، لكــن �عــان مــا 
�ن

ن رجــالً  انــ�ف هــذا العــدد مــن أهــل الكوفــة عــن مســلم وخذلــوه، حــ�ت لــم يبــق معــه ســوى ثالثــ�ي

بعــد أن أرســل ابــن زيــاد إىل رؤســاء العشــائر يهددهــم بجيــش الشــام ويطمعهــم، فانســحبوا عنــه 

ن أن يرجــع قائــالً: )ارجــع بأهلــك  وبقــي مســلم وحيــداً حــ�ت قتــل، رحمــه اللــه، وكان أو� إىل الحســ�ي

، لطائف المعارف، ص: 112.  1. ابن رجب الحنبىي

ي هللا 
ي طالب ر�ن ن بن عىي بن أ�ب ي طالب، والحس�ي ي محمد الحسن بن عىي بن أ�ب مذي، أبواب المناقب، باب مناقب أ�ب ن ال�ت 2. س�ن

 . ي
مذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألبا�ن عنهما، وقال ال�ت
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، وليــس لــكاذب رأي(، قتــل مســلم  ي
ول يغرنــك أهــل الكوفــة، فــإن أهــل الكوفــة قــد كذبــوك وكذبــو�ن

ويــة، وقــد حــاول كثــ�ي مــن الصحابــة منعــه مــن الخــروج،  ن خــرج يــوم ال�ت يــوم عرفــة، وكان الحســ�ي

ن بمقتــل  ، إل أنــه لــم يســتجب لهــم، ولمــا علــم الحســ�ي كابــن عبــاس وابــن عمــر وعبــد اللــه بــن الزبــ�ي

مســلم أراد الرجــوع، لكنــه نــزل عــى رأي أولد مســلم، الذيــن أرادوا الثــأر لأبيهــم، وأرســل ابــن زيــاد 

ن معــه ســبعون فارســاً وذاك  جيشــاً برئاســة الحــر بــن يزيــد التميمــي، وصــار الشــتباك قريبــاً، والحســ�ي

ــاراً  ــي نه ــه، وبق ن يدي ــ�ي ــه، ب ــه عن ي الل
، ر�ن ن ــ�ي ــاب الحس ــات أصح ــ�ت م ــة آلف، ح ــه بضع ــش في جي

كامــالً كلمــا قــدم عليــه أحــد رجــع ل يريــد قتلــه، حــ�ت قــدم عليــه شــمر بــن ذي الجوشــن، فصــاح أن 

يحيطــوا بــه ويقتلــوه، حــ�ت بــا�ش قتلــه ســنان النخعــي، وقيــل: قتلــه شــمر بــن ذي الجوشــن . )1(

ن باتفــاق أهــل النقــل، ولكــن كتــب إىل  ويقــول ابــن تيميــة: إن يزيــد لــم يأمــر بقتــل الحســ�ي  

ابــن زيــاد أن يمنعــه عــن وليــة العــراق.)2(

 ، ي ــة فقــد النــ�ب ة، إل أنهــا تهــون عــن مصيب ــة كبــ�ي ــه عنــه، مصيب ي الل
، ر�ن ن ومقتــل الحســ�ي  

صــى اللــه عليــه وســلم.

ي اللــه عنهمــا، هــو مــن عمل من 
، ر�ن ن بــن عــىي واتخــاذ عاشــوراء مأتمــاً، لأجــل مقتــل الحســ�ي  

ي الحيــاة الدنيــا، وهــو يحســب أنــه يحســن صنعــاً، ولــم يأمــر اللــه ول رســوله باتخــاذ 
ضــل ســعيه �ن

ــاح والنياحــة،  ــه الصي ــاء وموتهــم مأتمــاً، فكيــف بمــن دونهــم )3(، فــال يحــل في ــب الأنبي ــام مصائ أي

ي 
ب الجســد بالسالســل ونــزف الــدم، وتحــرم فيــه الأقــوال الــ�ت ولطــم الوجــه وشــق الثيــاب، ول �ن

اً مــن الحــج إىل بيــت اللــه  ه خــ�ي ن والغلــو فيــه، واعتبــار شــد الرحــال إىل قــ�ب فيهــا مبالغــة بمــدح الحســ�ي

ن الأزواج يومهــا. ة بــ�ي الحــرام، والذبــح والنــذر لــه، وتحريــم الــزواج والمعــا�ش

، البداية والنهاية، 8 / 181 وما بعدها، وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  1. أبو الفداء إسماعيل بن كث�ي

، منهاج السنة النبوية، 4 / 472. ي
الحرا�ن

، منهاج السنة النبوية، 4 / 472. ي
2. ابن تيمية الحرا�ن

، لطائف المعارف، ص: 113. 3. ابن رجب الحنبىي
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أأأأحوال النبي، صى الله عليه وسلم، يف صيام عاشوراء:   

ي الله عنها:)أَنَّ 
الحالة الأوىل: أنه كان يصومه بمكة، ول يأمر الناس بالصوم، فعن عائشة، ر�ن  

ِة، ثـُـمَّ أََمَر رَُســوُل اللِه، َصىَّ اللَّــُه َعَلْيِه َوَســلََّم، ِبِصَياِمِه  ي اْلَجاِهِليَّ ِ
ُقَريًْشــا َكانـَـْت تَُصــوُم يـَـْوَم َعاُشــوَراَء �ن

َّ ُفــِرَض رََمَضــاُن، َوَقاَل رَُســوُل اللــِه، َصىَّ اللَُّه َعَلْيِه َوَســلََّم: َمْن َشــاَء َفْلَيُصْمــُه، َوَمْن َشــاَء أَْفطََر( .)1(  َحــ�ت

، صــى اللــه عليــه وســلم، لمــا قــدم المدينــة ورأى صيــام أهــل  ي الحالــة الثانيــة: أن النــ�ب  

ــاس  ــر الن ــه، وأم ــه، صام ــر ب ــم يؤم ــا ل ــم فيم ــب موافقته ــاه، وكان يح ــم إي ــه وتعظيمه ــاب ل الكت

بصيامــه، وأكــد الأمــر بصيامــه والحــث عليــه، حــ�ت كانــوا يصّومــون أطفالهــم. 

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي الحالــة الثالثــة: أنــه لمــا فــرض صيــام شــهر رمضــان تــرك النــ�ب  

أمــر أصحابــه بصيــام يــوم عاشــوراء، وتأكيــده فيــه. 

ي آخــر عمــره عــى أل يصومــه 
ــه وســلم، عــزم �ن ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــة الرابعــة: أن الن الحال  

ي اللــه 
مفــرداً، بــل يضــم إليــه يومــاً آخــر، مخالفــة لأهــل الكتــاب، فعــن عبــد اللــه بــن عبــاس، ر�ن

َ َصــاَم رَُســوُل اللــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، يَــْوَم َعاُشــوَراَء َوأََمــَر ِبِصَياِمــِه  ن عنهمــا، أنــه قــال:  ِحــ�ي

َقاُلــوا: ) يَــا رَُســوَل اللــِه، ِإنَّــُه يَــْوٌم تَُعظُِّمــُه اْلَيُهــوُد َوالنََّصــاَرى، َفَقــاَل رَُســوُل اللــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه 

ــاُم  ــأِْت اْلَع ــْم يَ ــاَل: َفَل ــَع ، َق اِس ــْوَم التَّ ــا اْلَي ــُه، ُصْمَن ــاَء الل ــُل، ِإْن َش ــاُم اْلُمْقِب ــِإَذا َكاَن اْلَع ــلََّم:  َف َوَس

ــلََّم ( .)2( ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىَّ الل ــِه، َص ــوُل الل َ رَُس ِّي
ــُو�ن َّ تُ ــ�ت ــُل، َح اْلُمْقِب

ي فضــل صــوم عاشــوراء: )َوِصَيــاُم يـَـْوِم َعاُشــوَراَء، أَْحَتِســُب 
وقــال عليــه الصــالة والســالم، �ن  

ــُه(. )3(  ي َقْبَل ِ
ــ�ت ــَنَة الَّ ــَر السَّ ــِه أَْن يَُكفِّ ــَى الل َع

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان

ي عاشوراء.
2.  صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام �ن

ن والخميس. 3. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والثن�ي
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وقد جعل ابن القيم صيام عاشوراء عى ثالث مراتب )1(:  

أكملها:  أن يصام عاشوراء وقبله يوماً وبعده يوماً.    

ويىي ذلك: أن يُصام التاسع والعا�ش وعليه أك�ش الأحاديث.   

وآخرها: إفراد العا�ش وحده بالصوم.   

ي اللــه 
ي هريــرة،  ر�ن ي محــرم يعــد مــن أفضــل الصيــام، وقــد ورد عــن أ�ب

عــى أن الصــوم �ن  

ــْهِر  ــَد َش ــُل بَْع ــاِم أَْفَض َي ــِة؟ َوأَيُّ الصِّ ــَد اْلَمْكُتوبَ ــُل بَْع ــاَلِة أَْفَض ــِئَل: أَيُّ الصَّ ــال: ) ُس ــه ق ــه، يرفع عن

َيــاِم  ي َجــْوِف اللَّْيــِل، َوأَْفَضــُل الصِّ ِ
ــاَلُة �ن ــاَلِة اْلَمْكُتوبـَـِة، الصَّ ــاَلِة، بَْعــَد الصَّ رََمَضــاَن؟ َفَقــاَل: أَْفَضــُل الصَّ

ــرَِّم( .)2( ــِه اْلُمَح ــْهِر الل ــاُم َش ــاَن، ِصَي ــْهِر رََمَض ــَد َش بَْع

هــذا وإن الزمــان وعــاء الحــوادث والمناســبات، والتاريــخ ظــروف النــوازل والواقعــات،   

ــواب  ــن ص ــا م ــا فيه ــع بم ــة، وأن ينتف ة وعظ ــ�ب ــات ع ــك الصفح ــن تل ــذ م ــو لأن يأخ ــلم مدع والمس

يعــة، ويتجنــب  ه ومســتقبله، فيمــارس مــا ارتضتــه ال�ش وحكمــة، وأن يأخــذ منهــا مــا فيــه الخــ�ي لحــا�ن

. ن مــا يعــارض نصــوص الكتــاب والســنة، مهتديــاً بالفهــم الســليم لنصــوص الديــن، وســ�ي الصالحــ�ي

ي هدي خ�ي العباد، 2 / 72.
ي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، زاد المعاد �ن 1. محمد بن أ�ب

2. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم.

ذكريات عاشوراء بني الفرح واألحزان
راءا�ت

�ة
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ــريب  ــة املغ ــدث العالم ــى املح ــى وم ق

ــني ــني الحس ــن األم ــد ب ــواين محم التط

الشيخ د. حمزة ذيب

املحارض يف جامعة القدس

وعضو منتدى بيت الحكمة للمفكرين والباحثني - الرباط

ي الشــقيق بخاصــة، العالمــة المحــدث راويــة  ســالمي بعامــة، والمغــرب العــر�ب ع العالــم الإ ودَّ  

، رحمه الله تعاىل.   ي
ي التطوا�ن

ة الحس�ن ن ْ ن بن عبدالله،  أبو ُخ�ب هذا الع�، محمد بن الأم�ي

ين،  ن والدعــاة إىل اللــه الخ�ي ي نفــوس المؤمنــ�ي
وكان لرحيــل هــذا العالــم الجليــل أثــر عظيــم �ن   

ى لســاحة العلمــاء الأجــالء، وانهيــار  مــام المحــدث خســارة كــ�ب ي فقــد هــذا الإ
وممــا ل شــك فيــه أن �ن

ــل  ــم الجلي ــذا الِعْل ــل ه ــة لمث ــ� الغرب ــه، ع ــذي نعيش ــا ال ي ع�ن
ــث �ن ــن أركان الحدي ــ�ي م ــن كب رك

طــالق،  ســالم عــى الإ والتخصــص الدقيــق عظيــم الشــأن، إذ إنَّ علــم الحديــث مــن أجــّل علــوم الإ

ــا  ســالمي الحنيــف، فهــذا العلــم قــد حفــظ لن ــع الإ ي ي مــن مصــادر الت�ش
ــا�ن ــه حفــظ للمصــدر الث في

ي بعــد القــرآن الكريــم 
ي هــي وحــي مــن اللــه ســبحانه، وهــي  الركــن الثــا�ن

يفــة، الــ�ت ــنة النبويــة ال�ش السُّ

ة  ي حظــ�ي
يــع، ومــن غــ�ي الســنة لــن نكــون �ن ــنة ل يكتمــل الت�ش ســالمي، ومــن غــ�ي السُّ يــع الإ ي الت�ش

�ن

ــنة عامــداً متعمــداً منكــراً لهــا، فهــو خــارج مــن ملــة  ع، بــل مــن تــرك السُّ ســالم كمــا أراد ربنــا و�ش الإ

ســالم، كمــا لــم يقــر ولــم يؤمــن بــأن القــرآن الكريــم مــن عنــد اللــه ســبحانه، وقــد قيــض اللــه  الإ

ــس  ــا لي ــًة مــن كل م ــاً وضبطــاً وتنقي ــا حفظــاً وتدقيق ــة مــن عمــل عليه يف ــة ال�ش ــنة النبوي تعــاىل للسُّ

ــم  ــا أنه ــكان،  كم ــة بم ــة والعلمي ــدرة الفهمي ــذكاء والق ــن ال ــول م ــذاذ وعق ــاء أف ــة علم ــا، ورواي منه

ــنة النبويــة  خــالص للــه ســبحانه أيضــاً بمــكان، وكان مــن التدقيــق والتثبــت مــن السُّ مــن التقــوى والإ
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، وكثــ�ي مــن الصحابــة  ي بكــر الصديــق والفــاروق عمــر وعــىي يفــة منــذ اليــوم الأول مــن خالفــة أ�ب ال�ش

، ومتعــدد الجوانــب، وليــس هــذا المقــال بمــكان ذلــك،  ح كثــ�ي الكــرام، والبحــث هنــا يطــول والــ�ش

ــث.   ــه الحدي ــوع في ــه القــول، ويتن ــل في ــذي يَُفصَّ ــه ال فلهــذا الموضــوع موقعــه ومكان

ي اللــه تعــاىل ومــنَّ عــىي بنعمــه العظيمــة 
ي ســياق هــذا الَعَلــم العالمــة، نقــول: لقــد حبــا�ن

و�ن  

وا ِنْعَمــَت اللَّــِه َل تُْحُصوَهــا{  ي يعجــز اللســان عــن شــكر هــذه النعــم وذكرهــا: }َوِإْن تَُعــدُّ
والجليلــة، الــ�ت

)إبراهيــم: 34(. فلــه الحمد والشــكر، وله المنَّة والفضل، ومن هذه النعــم العظيمة أن ُزرت بالد المغرب 

هــا الجليلــة الجميلة، ومدنهــا ذات التاريــخ والعراقــة والأصالة.  ي حوا�ن
ي مــرات عــدة، وطوفــت �ن  العــر�ب

ــوام  ة الأق ــ�ي ــن خ ــا م ــر، وأهله ن الناظ ــ�ي ــرى ع ــا ت ــل م ــن أجم ي م ــر�ب ــرب الع ــالد المغ فب  

ــى  ي أبه
ــارة �ن ــا الحض ــى فيه ــالم، وتتج ــه وإس ــان، وأرض فق ــم وإيم ــالد عل ــا ب ــا أنه ــعوب، كم والش

حللهــا، وأســمى معانيهــا، وأبهــج صورهــا، والرحلــة إليهــا طلــب نفيــس، وعمــارة فــؤاد وروح، وغــذاء 

ــس. ــل ونف عق

ي المســلم العريــق، ترتــب ىلي وزارة الأوقــاف برنامجــاً  ي لهــذا البلــد العــر�ب
ن زيــار�ت وكنــت حــ�ي  

ي كثــ�ي مــن مــدن هــذا البلــد الطيــب بأهلــه، 
ات أقــوم بإلقائهــا �ن ي مجموعــة محــا�ن

علميــاً، يتمثــل �ن

ــدة.  ــوزارة العتي ــذه ال ــن ه ــب م تي ب�ت

ة تطوان. ات المدينة الشه�ي ي قد نظم ىلي فيها محا�ن
ومن المدن ال�ت  

من الشام لبغدان ي    
بالد العرب أوطا�ن   

إىل م� فتطوان ومن نجد إىل يمن       

ــاً  ــالذاً ومحضن ــت م ــس، وكان ي الأندل
ــة �ن ــقوط غرناط ــد س ــة بع ــذه المدين ــئت ه ــد أنش وق  

ــن  ــ�ي م ــن الأخ ــذا الحص ــقط ه ــد أن س ــس بع ــن الأندل ــروا م ــد ُهجِّ ــن ق ، الذي ن ــلم�ي ــراً للمس وُمهاج

ــرَت-  ي هاجــرت -بــل ُهجِّ
ي الأندلــس، ومــا زالــت كثــ�ي مــن العائــالت الأندلســية، الــ�ت

الحصــون العربيــة �ن

، والعــادات الأندلســية،  ي الأندلــىسي
ي هــذه المدينــة، وفــق الطــراز المعيــىسش

مــن تلــك الديــار تعيــش �ن

ي الأندلــس إىل غايــة اللحظــة، وحينمــا 
وكثــ�ي مــن هــذه العائــالت مــا زالــت تحتفــظ بمفاتيــح بيوتهــا �ن

قى ومى املحدث العالمة املغريب التطواين محمد بن األمني الحسني
راءا�ت

�ة
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ي 
ي هــذه المدينــة شــاهدت مفاتيــح بيوتهــا �ن

زرت بعضهــا برفقــة ناظــر الوقــف )أي مديــر الأوقــاف( �ن

ن الذيــن هجــروا مــن  ي تذكــرت أهلنــا الفلســطيني�ي
ي تتوارثهــا إىل يومنــا هــذا، حــ�ت إنــ�ن

الأندلــس، الــ�ت

ن وتســعمائة وألــف  أراضيهــم، وأخرجــوا مــن ديارهــم وأموالهــم بقــوة الســالح، عــام ثمانيــة وأربعــ�ي

يــا وعــكا إىل  ي يافــا وحيفــا واللــد والرملــة وصفــد وط�ب
)1948 م(، ومنهــم مــن يحتفــظ بمفتــاح بيتــه �ن

ــة بالبارحــة!  ي شــتاته، فقلــت: مــا أشــبه الليل
ــا هــذا �ن يومن

 ، ي
ن إىل هــذه المدينــة، فهــو تطــوا�ن يعــود شــيخنا وعالمنــا الجليــل المحــدث محمــد بــن الأمــ�ي  

ــة  ن وثالثمائ ــ�ي ــدى وخمس ــنة إح ــك س ــة، وذل ــذه المدين ــن ه ــون م ــي العي ــدي بح ــدرب الُجَعْي ــد ب ول

ــالد ) 1932 م( . ــف للمي ــعمائة وأل ن وتس ــ�ي ن وثالث ــ�ي ــق اثن ــة ) 1351 هـــ ( وف يف ــرة ال�ش ــف للهج وأل

، وهــي  ن ي هــذه المدينــة الجميلــة المبَدعــة، كمــا انتقــل إىل فــاس إىل جامعــة القرويــ�ي
تلقــى تعليمــه �ن

اتــه  ســالمي، طلبــاً للعلــم والمعرفــة، وكان داعيــاً نشــيطاً، يلقــي محا�ن ي العالــم الإ
أقــدم جامعــة �ن

ي المواقــع المتعــددة، ومــن نشــاطاته الدعويــة اهتمامــه بالشــباب، 
ودروســه العلميــة عــى الطلبــة �ن

ــدر  ــا أص ــباب "، كم ــكار الش ــم " أف ــة باس ــة خطي ــاس مجل ــة ف ي مدين
ي �ن

ــ�ن ــد الدي ي المعه
ــدر �ن فأص

ن وتســعمائة وألــف للميــالد )1954م(  بعدهــا أيضــاً مجلــة " الحديقــة "، وذلــك ســنة أربــع وخمســ�ي

ي 
ة �ن ســالمية، كانــت لــه اهتمامــات كبــ�ي يعــة الإ  وكانــت مجلــة أدبيــة ثقافيــة، وإىل جانــب علومــه بال�ش

ي كانــت تنتقــد 
هــان "، الــ�ت اللغــة والأدب والشــعر والنحــو والــ�ف، كمــا أصــدر بعدهــا جريــدة " ال�ب

ي التعليــم، واضطهــاد الطلبــة، والتضييــق عليهــم، إل  أنهــا توقفــت عــن 
ي �ن

ســبا�ن سياســة الســتعمار الإ

الصــدور بعــد خمســة أشــهر مــن صــدور العــدد الأول منهــا . 

ي صحــف عــدة ومجــالت كمجلــة
ة �ن تفــرغ بعــد ذلــك للتدريــس والكتابــة، ونــ�ش مقــالت كثــ�ي   

اس "  ــ�ب ــة " الن ــ� " ومجل ــة " الن ، ومجل ــالىلي ــن اله ــي الدي ــا تق ي كان يصدره
ــ�ت ــن "، ال ــان الدي " لس

هــا، ثــم اهتــم بالمحــدث الشــه�ي محــدث المغــرب، العالمــة أحمــد بــن  اً جريــدة " النــور " وغ�ي وأخــ�ي

ي علــم الحديــث، فكاتبــه وجالســه وأجــازه إجــازة 
الغمــاري، وأعجــب بســعة اطالعــه، ورســوخ قدمــه �ن

. عامــة، بمــا تضمنــه فهرســه الكبــ�ي والصغــ�ي
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قى ومى املحدث العالمة املغريب التطواين محمد بن األمني الحسني
راءا�ت

�ة

لقــد تعــددت مصــادر العالمــة المحــدث، حــ�ت غــدا مــن مشــاه�ي رجــالت العلــم والثقافــة   

ــب  ــن الكت ــات خزائ ــعة بمحتوي ــة الواس حاط ــم بالإ ــهود له ــاء المش ــن العلم ــالمية، وم س ــة والإ العربي

ــة  ــال العالم ــياق؛ ق ــذا الس ي ه
ــا، و�ن ــا ومطبوعه ــا، مخطوطه ــا وحديثه ــالمية، قديمه س ــة والإ العربي

الشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة، رحمــه اللــه تعــاىل: " ل يوجــد مــن لــه إلمــام بالمخطوطــات بالحجــم 

ة ". ن ْ ــ�ب ــو ُخ ن أب ــ�ي ــد الأم ــيخ محم ــدث الش ــم المح ــر منه ــخاص، وذك ــة أش ــع إل ثالث الواس

لــم يرحــل الفقيــد المحــدث العالمــة وحــده، وإنمــا رحــل معــه تــراث وقيــم، ورحلــت معــه   

ي رأى بعضهــا 
ي مجــال المخطوطــات والنفائــس، مــن المصنفــات الــ�ت

ة �ن معــارف وعلــوم ومعرفــة كبــ�ي

ــر. ــا زال ينتظ ــا م ــور، وبعضه الن

ي أثنــاء كتابــة هــذا المقــال مــا قالــه الخليفــة هــارون الرشــيد، رحمــه اللــه تعــاىل، 
ي �ن

�ن يحــ�ن  

ي 
ــان �ن ــوم واحــد، وكان الثن ي ي

ــة �ن ــم العربي ي عال
ــو يوســف، والكســا�أ ي القضــاة أب

ي قــا�ن
ــو�ن ــا ت حينم

ي إحــدى رحالتــه خــارج بغــداد، فقــال حينهــا: " دفنــت الفقــه والنحــو بالــري)1(")2(.
صحبــة الرشــيد �ن

ــنده، وكان  ــل س ــد اتص ــف، وق ي ــث ال�ش ــة الحدي ــه رواي ــت ب ــن اتصل ــد مم ــا محم كان عالمن  

ي الفيــض  ف مــن خــالل العالمــة إمــام عــ�ه ونــادرة دهــره، الحافــظ الكبــ�ي الشــيخ أ�ب لــه هــذا الــ�ش

أحمــد بــن محمــد بــن الصديــق الُغمــاري، حيــث أجــازه إجــازة عامــة، بمــا حــواه ثبتــه الكبــ�ي المســمى: 

ــق ". ــن الصدي ــات اب ي مروي
ــق �ن ــر العمي " البح

ي تخصــص الحديــث 
ي جامعــة القــدس، وصنــوي �ن

مــن الطريــف أن نذكــر بــأن زميــىي �ن  

ي أثنــاء زيارتــه لدولــة المغرب 
ي الدعــوة والقــرآن، الدكتــور مــوس اســماعيل البســيط، �ن

ي كليــ�ت
يــف �ن ال�ش

الشــقيق ونزولــه مدينــة تطــوان قــد زار الشــيخ، وســلم عليــه، واطمــأن عــى صحتــه، وطلــب منــه أن 

ي كل مــا تصــح روايتــه عــن شــيخه 
يــف بالســند المتصــل، إجــازة عامــة �ن ي الروايــة للحديــث ال�ش

ه �ن ن يجــ�ي

ي مــن طهــران، معجــم البلــدان ياقــوت الحمــوي، دار صــادر، 
�ت ة إىل الجنــوب الــ�ش 1.الــري مدينــة إيرانيــة تقــع عــى مســافة قصــ�ي

وت،1977. ب�ي

، المقدمة، ص31. ي
2. الأصل، للشيبا�ن
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جــازة،  العالمــة الحافــظ أحمــد بــن محمــد بــن الصديــق الُغمــاري، فأجــاب طلبــه، وســلمه وثيقــة الإ

جــازة ممــا ل شــك أنهــا مــن ضمــن  ي أخــي وزميــىي الدكتــور مــوس نســخة منهــا، وهــذه الإ
وقــد ســلم�ن

اً عــن كل مــا صنــع،  اً كثــ�ي ة منحهــا الشــيخ الراحــل لأهــل العلــم وطلبتــه، فجــزاه اللــه خــ�ي إجــازات كثــ�ي

ان حســناته، يــوم ل  ن ي مــ�ي
وقدمــت يــداه مــن الخــ�ي والعلــم والعمــل الصالــح النافــع، وجعــل ذلــك �ن

ينفــع مــال ول بنــون، إل مــن أ�ت اللــه بقلــب ســليم.

ي مملكــة المغــرب 
ي بالدنــا �ن

ي أن أتنــاول هــذه الشــخصية العلميــة الفــذة �ن
هــذا وقــد رغبــت �ن  

الشــقيق، حرســها اللــه، حيــث المغــرب بلــد يزخــر بالعلمــاء الأجــالء، والفقهــاء المتنوريــن، والمفكريــن 

ي ظالمــون لأهلنــا ولحضارتنــا  ق العــر�ب ي المــ�ش
ي الأدب واللغــة، ونحــن �ن

ن �ن العقــالء، والأدبــاء الضالعــ�ي

ــك الأرض  ــى تل ــة ع ــة والجليل ــا الأثيل ــم وحضارتن ــن علمائه ــرف ع ــث ل نع ــالمي، حي س ــرب الإ ي الغ
�ن

ي أنــواع العلــوم كافــة، عــى 
العزيــزة إل القليــل، وهــذا قصــور أيمــا قصــور تجــاه أولئــك العمالقــة �ن

عكســهم تجاهنــا، فلديهــم أســماؤنا كلهــا، ويعرفــون عنــا مــا نعرفــه عــن أنفســنا، وهــذا إن دل عــى 

رادة الحديديــة لديهــم،  ء فإنمــا يــدل عــى غــزارة الثقافــة، وشــدة الهتمــام، وعلــو الهمــة، والإ ي
سش

ي الشــأن، وأعظــم بهــم مــن أهــل علــم ومعرفــة، وأكــرم بهــم مــن  ــ�ي ــاس كب فأنعــم بهــم مــن أن

ــا. ي ي ال�ش
ــم �ن ى، وهاماته ــ�ش ي ال

ــم �ن ــاٍت، أقدامه ــاب هام أصح

ــارع، والمصنــف  ــر، والمحقــق الب أردت أن أعــرف بهــذا العالــم الجليــل، والمحــدث النحري  

ق ننهــل شــيئاً مــن تلــك الثقافــة، ونرشــف باللــة ممــا لــدى أولئــك القــوم الــ�اة،  ي الــ�ش
، علَّنــا �ن الكبــ�ي

ى، وتلــك الأرض القاصيــة، ذات العبق  ي مجــال إنصــاف ذاك الــ�ش
ء �ن ي

ي النفــس بعــض الــىسش
فلربمــا نــر�ن

التاريخــي الســامق، والحضــارة الأثيلــة الباقيــة عــى كــر الجديديــن، كمــا أن هــذا جــزء مــن الواجــب 

ي أعناقنــا تجــاه هــذا العالمــة المحقــق، والشــاعر الأديــب بخاصــة، وتجــاه علمائنــا، 
المتحتــم علينــا، و�ن

ــا،  ــا، وأطبائن ــفتنا، وفلكيين ــا، وفالس ــعرائنا، وأدبائن ــا، وش ــا، ولغويين ــا، ومحدثين ــا، ومف�ين وفقهائن

ى الــذي قــد جبلــت ذراتــه بدمــاء  ي تلــك الديــار العامــرة، وذاك الــ�ش
ومهندســينا، وسياســيينا بعامــة، �ن

الشــهداء، فغــدا طينــاً وترابــاً ُمكرَّمــاً عزيــزاً طيبــاً.
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ي مجــال التصنيــف والتأليــف، 
ن الحديــث عــن جهــود الشــيخ العالمــة �ن ي الســياق ذاتــه؛ حــ�ي

و�ن  

اً مــن المؤلفــات، هــذا  اً مــن المصنفــات، ووضــع كثــ�ي فإننــا نقــول: إن المحــدث البــارع قــد تــرك كثــ�ي

ي هــذا الزمــن وعــ�ب التطــور 
ي غــدت �ن

عــدا عــن المقــالت والحــوارات والفيديوهــات والصوتيــات، الــ�ت

ي مجــال الدعــوة إىل اللــه تعــاىل، 
التكنولوجــي مــن وســائل العلــوم والمعرفــة، ومــن الوســائل النافعــة �ن

ي 
، وكذلــك �ن ي

عجــاز والبيــان والقصــص القــرآ�ن وبيــان الجائــز مــن الممنــوع، والحــالل مــن الحــرام، والإ

كل مجــالت العلــم والثقافــة والمعرفــة.

نُْدِلف إىل ذكر بعض مما وضع وترك من العلم النافع، فنذكر منها:  

ي خمسة ع�ش مجلداً.
   * جراب الأديب السائح، يقع �ن

ة النبوية. ي الس�ي
   * الشذرات الذهبية �ن

. ن ي جزئ�ي
    * صحيفة سوابق وجريدة بوائق. يقع هذا المؤلف �ن

، )وهو تفس�ي لبعض سور القرآن الكريم(. ي التفس�ي
    * فتح العىي القدير �ن

سالمية. ي تاريخ المذاهب الإ
    * نظرات �ن

    * مالمح من تاريخ علم الحديث بالمغرب.

ة.  ي المق�ب
    * الأدلة المحررة عى تحريم الصالة �ن

يناس.     * رونق القرطاس ومجلس الإ

ي النهــي عــن الصــالة عــى القبــور، واتخاذها مســاجد، وبطالن الصــالة فيها.
     * أربعــون حديثــاً نبويــة �ن

ي أحكام القرآن من سورة البقرة.
    * دروس �ن

    * نقل النديم وسلوان الكظيم.

ي الحديث وعلومه.
يه لكتاب تراث المغاربة �ن ن     * النقد ال�ن

    * الجواب المفيد للسائل والمستفيد.

    * عجوة وحشف.

قى ومى املحدث العالمة املغريب التطواين محمد بن األمني الحسني
راءا�ت

�ة
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ي الحجازية.
    * رحال�ت

ي بلوغ المرام.
    * إيثار الكرام بحواسش

 . ن ي جزئــ�ي
ســالمية، يقــع �ن تــه المنظمــة الإ وت، ون�ش ي بــ�ي

    * اســتدراك عــى معجــم المف�يــن، طبــع �ن

. وغــ�ي ذلــك كثــ�ي

ة أيضاً، منها عى سبيل المثال ل الح�: أما التحقيقات فهي كث�ي  

ي ثالثة ع�ش مجلداً.
، طبع �ن ي المال�ي

ة للقرا�ن     * تحقيق أجزاء من الذخ�ي

. ي الجهاد لعىي بركة الأندلىسي
ن حديثاً �ن     * تحقيق أربع�ي

    * فهرس مخطوطات خزانة تطوان. 

ي المعافري.     * تحقيق �اج المهتدين لبن العر�ب

ي أربعة ع�ش مجلداً.
، طبع �ن ي

وا�ن ي زيد الق�ي     * تحقيق جزء من النوادر والزيادات لبن أ�ب

 .  وغ�ي ذلك كث�ي

ولول أن المقالة ل تسمح لذكرت ما هو أك�ش من ذلك بكث�ي وأحصيته.  

رحمــه اللــه تعــاىل رحمــة واســعة، وأســكنه فســيح جناتــه، وعوضنــا عــن رحيلــه خــ�ي عــوض،   

ن وأربعمائــة وألــف للهجــرة  ي الخامــس مــن جمــادى الآخــرة، لعــام واحــد وأربعــ�ي
وقــد كانــت وفاتــه �ن

ــرة /  ــادى الآخ ــالد ) 5 / جم ن للمي ــ�ي ــن وألف ي ــام ع�ش ، لع ي
ــا�ن ــون الث ــن كان ن م ــ�ي ــق الثالث ــة، وف يف ال�ش

1441هـــ  _ 30 / 1 / 2020 م(.
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أ. كامل بواطنة

مدير دائرة الكتب املدرسية سابقاً

ــف  ــب التصاني ــو صاح ــروف، وه ــه مع ، فقي ــدسي ــة المق ــن قدام ــن ب ــق الدي ــة موف العالّم  

 ، ن ي فلســط�ي
ن �ن ي قريــة جماعــ�ي

(، وقــد ولــد �ن ي
ة، ومــن أشــهرها كتــاب )المغــ�ن الرائعــة والذائعــة الكثــ�ي

، وكان النــاس يتعّلمــون مــن حســن ســمته، قبــل  ن ي دمشــق بعدمــا بلــغ الثمانــ�ي
ي �ن

ســنة 541هـــ، وتــو�ن

ــق... ــن الخل ــورع، وحس ــار، وال ــن الوق ــه م ــر علي ــا كان يظه ــه، لم ــن علم ــذوا م أن يأخ

(، واســمه يــدّل عــى محتــواه، فهــو يــروي لنــا توبــة كثــ�ي  ن ومــن كتبــه الطّيبــة )كتــاب التوابــ�ي  

:" وخــ�ي جليــس  ي مّمــن هداهــم اللــه، فتابــوا وأنابــوا، وأصلحــوا، وإذا كان الأمــر كمــا أنشــد المتنــ�ب

، مــن  ن اً مــن قصــص التائبــ�ي فــت بالجلــوس إىل هــذا الكتــاب، وقــرأت كثــ�ي ي الزمــان كتــاب" فلقــد �ش
�ن

هــم مــن أهــل  ، ومــن أهــل الكتــاب، ومــن غ�ي ن أنبيــاء وأقــوام وملــوك وأبنــاء ملــوك وأغنيــاء وعاصــ�ي

ــة... ــل الضال النح

يمــان  ول ريــب أّن التوبــة ولدة جديــدة، وخــروج مــن دياجــ�ي الظلمــة والتخّبــط، إىل نــور الإ  

ــالم،  ــم الس ــاء، عليه ــج الأنبي ــن مناه ــج م ــة منه ــإّن التوب ــم، ف ــرآن الكري ــ� الق ــا ح ، وكم ن ــ�ي واليق

ــاًرا {)نــوح:10(، وهــذا  فهــذا نــوح، عليــه الســالم، يقــول لقومــه: }َفُقْلــُت اْســَتْغِفُروا َربَُّكــْم ِإنَّــُه َكاَن َغفَّ

هــود، عليــه الســالم، يقــول: }َويـَـا َقــْوِم اْســَتْغِفُروا َربَُّكــْم ثـُـمَّ تُوبـُـوا ِإَلْيــِه {)هــود:52(، وهــذا صالــح، 

ُُه ُهــَو أَنَْشــأَُكْم ِمــَن  ْ ــَه َمــا َلُكــْم ِمــْن ِإَلــٍه َغــ�ي عليــه الســالم، يقــول لقومــه ثمــود: }يـَـا َقــْوِم اْعُبــُدوا اللَّ

ِّي َقِريــٌب ُمِجيــٌب {) هــود:61(، وهــذا خاتــم  الأَرِْض َواْســَتْعَمَرُكْم ِفيَهــا َفاْســَتْغِفُروُه ثـُـمَّ تُوبـُـوا ِإَلْيــِه ِإنَّ َر�ب
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ْعُكــْم  ــِه يَُمتِّ الرســل، صــّى اللــه عليــه وســّلم، يخاطــب النــاس: }َوأَِن اْســَتْغِفُروا َربَُّكــْم ثُــمَّ تُوبُــوا ِإَلْي

ــٍل َفْضَلُه{)هــود:3(. ــْؤِت ُكلَّ ِذي َفْض ى َويُ ــمًّ ــٍل ُمَس ــًنا ِإىَل أََج ــا َحَس َمَتاًع

ن كيــف أّن ســماع آيــة عنــد صفــاء نفــس قــد تفتــح قلوبــا غلفاً،  لقــد لمســت مــن كتــاب التوابــ�ي  

وعيونــاً عميــاً، وآذانــاً صّمــاً، فتهتــدي إىل الصــواب، فهــذا الفضيــل بــن عيــاض، رحمــه اللــه، كان لّصــاً 

 يقطــع الطريــق، فســمع مــن يقرأ: }أََلــْم يـَـأِْن ِللَِّذيــَن آَمُنــوا أَْن تَْخَشــَع ُقُلوبُُهــْم ِلِذْكــِر اللَِّه{)الحديــد: 16(،

.)1( ن  فيقول: بى، والله قد آن، فكان هذا مبتدأ توبته، وأصبح بعد ذلك من العلماء الرباني�ي

ب الشــاّب النبيــذ، وأخــذ  هــذا أبــو هاشــم المذّكــر يركــب ســفينة ومعــه رجــل وجاريــة، فــ�ش  

العــود يعــزف بــه، وأخــذت الجاريــة تغنيــه، فســأل الرجــل أبــا هاشــم: أتحســن مثــل هــذا؟ يقصــد 

ــر:1(، فجعــل الرجــل  رَْت{) التكوي ــوِّ ــْمُس ُك ــه: }ِإَذا الشَّ ــال علي ــّم ت ــه، ث اً من ــاء، فقــال: أحســن خــ�ي الغن

ــة:  ــال للجاري ــر:10( ق َْت {)التكوي ــ�شِ ــُف نُ ُح ــه تعــاىل: }َوِإَذا الصُّ ــو هاشــم إىل قول ، فلمــا وصــل أب ــ�ي يب

ي هاشــم فاعتنقــه،  اب، وكــ� العــود، ثــّم دنــا مــن أ�ب ، فأنــت حــرّة لوجــه اللــه، وأهــرق الــ�ش ي اذهــ�ب

ــَن{ ِري ــبُّ اْلُمَتطَهِّ َ َويُِح ن ــ�ي اِب ــبُّ التَّوَّ ــَه يُِح ــال: }إنَّ اللَّ ؟ فق ي
ــ�ت ــل توب ــه يقب ــرى الل ــي، أت ــا أخ ــال: ي وق

ي المنــام، فســأله: إىل 
)البقــرة:222(، فتــاب، وظــّل عــى توبتــه حــ�ت فــارق الدنيــا، فــرآه أبــو هاشــم �ن

ــُف  ُح ّ: }َوِإَذا الصُّ ــك عــىي ــة؟ قــال: بقراءت ــه: بــم �ت إىل الجن ــة، فقــال ل أيــن �ت؟ قــال: إىل الجنَّ

ــر:10()2(. َْت {)التكوي ــ�شِ نُ

ي منامــه رؤيــا، فــرأى تنينــاً 
ب، رأى �ن وهــذا مالــك بــن دينــار، رحمــه اللــه، كان مكّبــاً عــى الــ�ش  

ن  اً، وقالــت لــه: إّن التنــ�ي ي ماتــت، وكان يحّبهــا حّبــاً كبــ�ي
ي المنــام، الــ�ت

يــكاد يهلكــه، وفّ�تهــا لــه ابنتــه �ن

ي نــار جهّنــم، فتــاب بعدهــا، وأصبح من كبــار الّدعــاة.)3(.
يتــه، فــأراد أن يغرقــك �ن  هــو عملــك الســوء قوَّ

، دار ابن حزم، الطبعة:1، 1424هـ/2003م ص:135 ن 1. موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد، ابن قدامة، كتاب التواب�ي

2. المصدر نفسه، ص:146 - 147

3. المصدر نفسه، ص:132 - 133



91

رحلة يف كتاب التوابني
راءا�ت

�ة

: ة، فيسمع امرأة تنشد عند ق�ب ّ يذهب إىل مق�ب ي
هذا داود الطا�أ  

مقيٌم إىل أن يبعث الله َخْلَقُه    لقاؤك ل يُرجى وأنت قريُب

ي كّل يوم وليلة     وتُسى كما تبى وأنت حبيُب
تزيُد ِبًى �ن

ّ ســاد أهل الكوفة)1(. ي بداية توبته، ولم يزل يتعّلم، ويتعّبد ح�ت
ن ســبباً �ن             فكان ســماع هذين البيت�ي

ــة تريــد لدغــه، فيقــّدر اللــه لــه  وهــذا شــاّب ســكران ينــام عــى شــّط الغديــر، فتقصــده حيَّ  

ــا  ــر مــن الجهــة الأخــرى، وصلــت عــى ظهــر ضفــدع، ولّم ــاً تقطــع الغدي ــه عقرب ــّ� ل ــأن ي النجــاة ب

وصلــت العقــرب تمّكنــت مــن الأفعــى، فقتلتهــا بعدمــا وصلــت ُ�ّة الســكران، ثــّم كــرّت راجعــة مــن 

حيــث أتــت عــى ظهــر الضفــدع الــذي كان ينتظرهــا، والعــارف باللــه ذو النــون المــ�ي يــرى، فحــّرك 

ي 
الرجــل النائــم، وقــال لــه: انظــر مّمــا نّجــاك اللــه، هــذه العقــرب جــاءت فقتلــت هــذه الحّيــة الــ�ت

ــه)2(. ــاب إىل الل ــك بمــن يُطيعــك؟! وت ــف رفُق ــك بمــن عصــاك، فكي ــال: إلهــي، هــذا ِفعل ــك! فق أرادت

ــت  ــرت، ورحل ــا وافتق ــدت زوجه ــا فق ــا بعدم ــلمة وبناته ــرأة مس ــؤوي ام ّ يُ ــوسي ــذا مج وه  

ي المنــام يــرى قــ�اً، ويــرى رســول اللــه، صــّى اللــه عليــه وســّلم، فيقــول 
مــن بلدهــا إىل بلــده، و�ن

ــل دارك  ــت وأه ــك، وأن ــل بيت ــك ولأه ــ� ل ــال: الق ــم، ق ــال: نع ــا؟ ق ــدك وبناته ــلمة عن ــه: المس ل

ــه)3(. ــا أفــاق مــن نومــه أســلم هــو وأهــل بيت ــه ُمســلماً مــن الأزل، فلّم ــة، خلقــك الل  مــن أهــل الجّن

ــباب،  ــن الش ــاّب حس ــه ش ــف إلي ــجد، فوق ي المس
ــاس �ن ــظ الن ــقطّي كان يع ــذا �ي الس وه  

ي الغــد، 
ّ لونــه، وجــاءه �ن فاخــر الثيــاب مــع أصحابــه، فقــال �ّي: عجبــاً لضعيــف يعــىصي قويـّـاً، فتغــ�ي

ــاً!  ــف يعــىصي قويّ ــاً لضعي ــاً: ســمعتك بالأمــس تقــول: عجب ــّم ســأل �يّ ، ث ن ــ�ي فســّلم، وصــّى ركعت

، فكيــف  فمــا معنــاه؟ قــال: ل أقــوى مــن اللــه، ول أضعــف مــن العبــد وهــو يعصيــه. فقــال: يــا �يُّ

ــد)4(. ــاب وتزّه ــه، فت ــه ونصح ــه؟ فوعظ ــق إىل الل الطري

، ص:134 ن 1.  ابن قدامة، كتاب التواب�ي

2. المصدر نفسه، ص:146 - 147

3. المصدر نفسه، ص:194 - 195

4. المصدر نفسه، ص:167
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ــه فقــ�ي أرســله فقــراء مثلــه  ّ، كان يــداوي النــاس، ووقــف بجانــب محّل ي
وهــذا طبيــب نــ�ا�ن  

انقطعــت بهــم الســبل، أنهكهــم الجــوع جميعــاً، فنظــر إليــه، وقــال: أتريــد أن تتــداوى؟ قــال: ل، 

ي لــه  فأخــذ الطبيــب يــده، وقــال: دواؤك معــروف، وطلــب إىل غالمــه أن يذهــب إىل الســوق؛ ليشــ�ت

، فطلــب الطبيب  ي
ي أصابهــم مــا أصابــ�ن ن مــن أصحــا�ب اً وحلــوى، فقــال لــه: إّن هنــاك أربعــ�ي ن لحمــاً وخــ�ب

، ويؤّمــن لــه مــن يحملــه إليهــم، وقــال الطبيــب: لألحقــن  ن ي بطعــام يكفــي الأربعــ�ي
مــن غالمــه أن يــأ�ت

، وممــا لفــت نظــر الطبيــب  ــه مــن دون أن يشــعر؛ لأقــف عــى أمــره، وكان الأمــر كمــا قــال الفقــ�ي ب

ــب  ــه: طبي ــال ل ــام، فق ــدر الطع ــن مص ــأل ع ــد س ــاً، وق ــوا جميع ّ أكل ــ�ت ــأكل ح ــم ي ــيخهم ل أّن ش

ّ أعطانــا إيــاه، فقــال للجميــع: ل تأكلــوا حــ�ت تكافئــوه. قالــوا: كيــف نكافئــه؟ قــال: تدعــون لــه  ي
نــ�ا�ن

بالهدايــة، فدعــوا لــه جميعــاً، ولّمــا رأى الطبيــب صنيعهــم، وســمع مقالتهــم طــرق عليهــم البــاب، 

.)
1

ن )* ــهادت�ي ــق بالش ونط

ّ يدعــى عبــد المســيح يصحب وفــداً مــن الحجيــج، وكان يراقب ســلوكهم،  ي
وهــذا شــاّب نــ�ا�ن  

وعنــد حــدود مكــة، قــال لــه العــارف باللــه إبراهيــم الخــّواص: ل يصــّح لــك دخــول مّكــة، فاحــذر أن 

ُكــوَن نََجــٌس َفــاَل يَْقَربـُـوا اْلَمْســِجَد  ِ ْ نــراك هنــاك، واللــه تعــاىل يقــول: }يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ِإنََّمــا اْلُم�ش

ــرف  ــرم، وع ــد أح ــاّب وق ــة وإذا بالش ــوم بعرف ــا الق ــة:28(، وبينم ــَذا{ )التوب ــْم ه ــَد َعاِمِه ــَراَم بَْع اْلَح

إبراهيــم فأكــّب عليــه يقّبــل رأســه، وقــد أســلم، ولمــا نــودي: يــا عبــد المســيح قــال: أنــا اليــوم عبــد 

ســالم. مــن المســيح عبــده، ويقــول: عندمــا أبــ�ت الكعبــة اضمحــل عنــدي كّل ديــن ســوى الإ

ــرة وعظــة، وقــد  ــا تذك ــا لن ــة، فيه ــد عــى المئ ــاب، تزي ن حواهــا الكت ــ�ي ة للتائب ــ�ي قصــص كث  

، عــىس أّن  أوردت بعضهــا )بتــ�ّف(، وأنصــح أن نقــرأ جميعــاً الكتــاب، ليــس مــرّة واحــدة بــل أكــ�ش

ن تجــّدد توبتنــا، وتزيــد إيماننــا. قــراءة قصــص بعــض التائبــ�ي

، ص:197 - 198 ن *  ابن قدامة، كتاب التواب�ي
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ــه،  ــه ون�ت ــلم، دار منتقل ــه وس ــه علي ــى الل ــوله،  ص ــة رس ــل مدين ــِذي جع ــه الَّ ــد لل اْلحم  

وبعــد؛ وأمنــه،  حرمــه  ومقــام 

كــرم،  فــت بهجــرة رســولنا الأ ي �ش
فهــي طيبــة وطابــة وهــي الــدار، وهــي المدينــة المنــورة الــ�ت  

ــة  ــدار فالأمنهــا والســتقرار بهــا، وأمــا طاب ــه، فأمــا ال ــه وســلم، إليهــا، وموطــن وليت ــه علي صــى الل

ــنة  ــش حس ــة العي ــي طيب ــتقرة، وه ــة مس ــي آمن ــنة، فه ــة الحس ــو الرائح ــب، وه ــن الطي ــة فم وطيب

ــه وســلم،  ــه علي ، صــى الل ي ــ�ب ــا الن ــا، أحبه ــل أركانه ــا وجل ــور فعــّم الدني ــ�ش الن ــا انت المســكن، منه

وأحبهــا أصحابــه مــن المهاجريــن والأنصــار، واختصهــا اللــه عــز وجــل بفضائــل ِمــن عنــده، ومزايــا مــن 

ي الدنيــا أفضــل البقــاع بعــد مكــة المكرمــة، وهــي حــرام بحرمــة اللــه ورســوله، صــى 
فضلــه، فهــي �ن

ي 
ي هــذا المقــام أن أورد بعــض الأمثــال النبويــة، الــ�ت

ي �ن اللــه عليــه وســلم، إىل يــوم الديــن، ويحســن �ب

، صــى اللــه عليــه وســلم. يــة وســيد البــ�ش ي هاجــر إليهــا خــ�ي ال�ب
ن فضــل المدينــة الــ�ت تبــ�ي

قرية تأكل القرى:  

ــا  ــِمْعُت أَبَ ــوُل: َس ــاٍر، يَُق ــَن يََس ــِعيَد بْ ــاِب َس ــا الُحَب ــِمْعُت  أَبَ ــاَل: َس ــِن َســِعيٍد، َق َ بْ ــ�ي ــْن يَْح َع  

ــأُْكُل  ــٍة تَ ــرُْت ِبَقْريَ ــلََّم: أُِم ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىَّ الل ــِه، َص ــوُل اللَّ ــاَل رَُس ــوُل: )َق ــُه، يَُق ــُه َعْن َ اللَّ ي ِ
ــرََة، رَ�ن ُهَريْ

)
1

ُ َخَبــَث الَحِديــد()* ُب، َوِهــَي الَمِديَنــُة، تَْنِفــي النَّــاَس، َكَمــا يَْنِفــي الِكــ�ي ِ ْ
الُقــَرى، يَُقوُلــوَن يَــ�ش

* صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس.
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ُول بَهــا،  ن ُّ كــرم، صــى اللــه عليــه وســلم، أمــر ِباْلِهْجــرَِة ِإىَل المدينــة َوالــ�ن ومعنــاه أن رســولنا الأ  

ِكل َغالــب عــى  وَقْولــه: )تـَـأُْكل اْلقــرى(، أَي: يغلــب أَهلَهــا َســاِئر اْلِبــاَلد، َوُهــَو ِكَنايـَـة َعــن اْلَغَلَبــة، ِلأَن اْلآ

ي أول اْلأَمــر، َفِمْنَهــا فتحــت اْلِبــاَلد،  ِ
ْســاَلم �ن ََّهــا َمْرَكــز جيــوش اْلإِ كل أَن ــَوِوّي: معــ�ن اْلأ اْلَمأُْكــول، َوَقــاَل النَّ

َفغِنمــت أموالهــا.

  أَو أَن أكلَهــا يكــون مــن اْلقــرى المفتتحــة، وإليهــا تســاق غنائمهــا، ويْحَتمــل أَن يكــون الُمــَراد 

ــم  ــب َعِظي ي جن ِ
ــل �ن ــل تضمح ــاه: أَن اْلَفَضاِئ ــا، َفَمْعَن َه ــل َغ�ي ــى فض ــا ع ــة َفضلَه ــرى، َغَلَب ــا اْلق بأكله

ــا. ــون عدم ــَكاد تك َّ ت ــ�ت ــا َح َفضلَه

ــوَن:  ــه: )يَُقوُل ــُه. وَقْول ــغ ِمْن ــة أبل ــور للمدين ــل: اْلَمْذُك ــرى، قي ــة أم اْلق ــميت َمكَّ ــد س   َوق

ــار،  ــاَل ِعيــىَس بــن ِديَن ــة،  َق ــا: اْلَمِديَن ــِذي يَِليــق بَه ــَذا الســم، َواْســمَها الَّ ي يســمونها ِبَه ِ
ــ�ن ب(، يَْع يــ�ش

ب  ب كتبــت َعَلْيــِه َخِطيَئــة، َقاُلــوا: َوســبب َهــِذه اْلَكَراَهــة ِلأَن يــ�ش ــة: مــن ســمى اْلَمِديَنــة يــ�ش مــن اْلَماِلِكيَّ

ب َوُهــَو اْلفســاد، َوِكاَلُهَمــا مســتقبح، وهــي:  ــِذي ُهــَو التوبيــخ والمالمــة، أَو مــن الــ�ش يــب، الَّ مــن الت�ش

(، اْلِكــ�ي ُهــَو َدار اْلَحِديــد والصائــغ، أَل يــرى  ار النَّــاس، )َكَمــا يَْنِفــي اْلِكــ�ي )تَْنِفــي النَّــاس(، أَي: تَْنِفــي �ش

ــه، َوَل  ــد وخبث ــي رديء اْلَحِدي ــا يَْنِف ــد، والكــ�ي ِإنََّم ي اْلَحِدي ِ
ــ�ي �ن ــع اْلِك ــا يصن ــك َوشــبهه ِبَم ــل َذِل ــه مث أَن

ــده؟  )1(  ــي جي يَْنِف

ََّهــا ِهــَي  َن
ــة، ِلأ ــة لمــن فضــل اْلَمِديَنــة عــى َمكَّ ي صفــرَة: َهــَذا الَحِديــث حجَّ َقــاَل اْلُمهلــب بــن أ�ب  

ــة. )2(  ــف أهــل اْلَمِديَن ي َصَحاِئ ِ
ــة �ن ْســاَلم، َفَصــارَت اْلقــرى َوَمكَّ ي اْلإِ ِ

ــاِئر اْلقــرى �ن ــة َوَس ي أدخلــت َمكَّ ِ
ــ�ت الَّ

ــِك. ــائَر الُمْل ــال س ــرى، وع ــائِر الُق ــى س ــَب ع ــمَّ َغَل ــِة، ث ي المدين
ــداُؤه �ن ــالَم ابِت س فالإ

املدينة تنفي خبثها:   

ــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه  ــا بَايَــَع رَُســوَل اللَّ ــُه َعْنُهَمــا: )أَنَّ أَْعَراِبيًّ َ اللَّ ي ِ
ــِه، رَ�ن َعــْن َجاِبــِر بْــِن َعْبــِد اللَّ  

 ، َ ، َفأَ�ب ي ِ
ي بَْيَعــ�ت ِ

، ثـُـمَّ َجاَءُه َفَقــاَل: أَِقْل�ن َ ، َفأَ�ب ي ِ
ي بَْيَع�ت ِ

ْســالَِم، َفأََصابـَـُه َوْعٌك، َفَقــاَل: أَِقْلــ�ن َوَســلََّم، َعــَى الإِ

1. عمدة القاري:10 / 234، بت�ف.

2. المصدر نفسه.
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، تَْنِفــي َخَبَثَهــا، َويَْنَصــُع ِطيُبَهــا( )1( ِ  َفَخــَرَج، َفَقــاَل رَُســوُل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: الَمِديَنــُة َكالِكــ�ي

ــه  ــه علي ــى الل ــول، ص ــب إىل الرس ــا، فطل ــل: ألمه ــى، َوقي ــب باْلحم ــك أي أصي ي وع ــرا�ب أع  

وســلم، إقالتــه مــن البيعــة، إل أن رَُســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، اْمتنــَع َعــن ذلــك، ِلأَن اْلبيَعــة 

ن عــى  َّــُه َل يعــ�ي َن
َقاَلــة، ِلأ هــم، وإبــاؤه بعــد طلــب اْلإِ ن أعرابــاً َكانـُـوا أَو َغ�ي َكانـَـت فرضــاً عــى اْلُمســلم�ي

( ِبَكــْ� اْلــَكاف َوُهــَو َمــا  ي مــن اْلَمِديَنــة. َقْولــه: )المدينــة كالكــ�ي َعــَرا�بِ َمْعِصّيــة. َقْولــه: )َفخــرج( أَي: اْلأ

ــِه. ــ�ي ِفي ــن َل خ ــي م ــش، أَي تَْنِف ــرَِّديء والغ ــَو ال ــا( َوُه ــي خبثه ــه: )تَْنِف ــِه، َقْول ــداد ِفي ــخ اْلح يْنف

ي  ِ
ــاة مــن َفــوق، َوُســُكون النُّــون، مــن أنصــع، ِإذا أظهــر َمــا �ن ــاء اْلُمَثنَّ   َقْولــه: وتنصــع ِبَضــم التَّ

نَفســه، وطيبهــا ِبَكــْ� الطَّــاء، َمْفُعولــه أَي: تظهــر طيبهــا وتخلصــه، ويــروى: وينصــع، ِبَفْتــح اْلَيــاء آخر 

اْلُحــُروف َوُســُكون النُّــون أَي: يظْهــر طيبهــا َوُهــَو َمرُْفــوع عــى أَنــه َفاعل ينصع، ويــروى: وتبضــع، ِبَضم 

ّي،  ِ َ ــاد اْلُمْعَجَمــة، َكــَذا ذكــره الزََّمْخــ�ش ــاة مــن َفــوق، َوُســُكون اْلَبــاء اْلُمَوحــَدة، َوكــ� الضَّ ــاء اْلُمَثنَّ التَّ

ــاكنها،  ــا س ــي طيبه ــة تُْعِط : أَن اْلَمِديَن ي ِ
ــ�ن ــِه، يَْع ــا ِإَلْي ــة، َوِإذا دفعته ــه بَضاَع ــن أبضعت ــَو م ــاَل: ُه َوَق

، َوِباْلَحــاِء اْلُمْهمَلــة، مــن النضــخ، والنضــح َوُهــَو: رش الَمــاء. )2( ن  َوقــد ُرِوَي بالضــاد َواْلَخــاء المعجمتــ�ي

َ اللَّــُه َعْنــُه،  ي ِ
ي الســياق ذاتــه َعــْن َعاِئَشــَة، ِهــَي ِبْنــُت َســْعٍد، َقاَلــْت: )َســِمْعُت َســْعًدا رَ�ن

وورد �ن  

ــاَع، َكَمــا  ــِة أََحــٌد، ِإلَّ انَْم ــِه َوَســلََّم، يَُقــوُل: لَ يَِكيــُد أَْهــَل الَمِديَن َّ، َصــىَّ اللــُه َعَلْي ي ــ�بِ َقــاَل: َســِمْعُت النَّ

ــاِء( )3( ي الَم ِ
ــُح �ن ــاُع الِمْل يَْنَم

ي 
ــار ذوب الملــح �ن ي النَّ ِ

ــِذي يكيــد أهــل اْلَمِديَنــة يذيبــه اللــه تََعــاىَل �ن هــذا الحديــث بََيــان أَن الَّ  

 : ي ِ
المــاء، َوَل يْســَتحق َهــَذا َذاك اْلَعــَذاب إلَّ َعــن ارتكابــه ِإثًْمــا َعِظيمــاً، وَقْولــه: )إلَّ انمــاع(: َقــاَل اْلكرَْمــا�ن

ي أََراَد اللــه اْلَمْكــر بهــم، َل يمهلــه اللــه،  ِ
ــَوِوّي: يَْعــ�ن ذاب َوجــرى عــى َوجــه الأَرْض مثــال َشــْيئا. َوَقــاَل النَّ

1. صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب بيعة الأعراب.

2. عمدة القاري: 24 /274، بت�ف.

3. صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب إثم من كاد أهل المدينة
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ــة، مثــل ُمســلم بــن عقَبــة، َفِإنَّــُه هلــك  ي أُميَّ
َولــم يُمكــن َلــُه، َكَمــا انَْقــىصن َشــأْن مــن حاربهــا أَيَّــام بــ�ن

ــع  ــن صن ــا ِممَّ هَم ــك، َوَغ�ي ــر َذِل ــة عــى ِإثْ ــن ُمَعاِويَ ــد ب ــا يِزي ــا، ثــمَّ هلــك مرســله ِإَلْيَه ي ُمْنَ�فــه َعْنَه ِ
�ن

صنيعهمــا، َوقيــل: الُمــَراد مــن كادهــا اغتيــالً، وَعــى َغفَلــة مــن أَهلَهــا، َل يتــم َلــُه أَمــر، َويْحَتمــل أَن 

، صــى اللــه َعَلْيــِه َوســلم، ِبســوء اضمحــل أمــره َكَمــا يضمحــل  ي ي َحَيــاة النَّــ�بِ ِ
يكــون الُمــَراد مــن أرادهــا �ن

ــار. ي النَّ ِ
الرصــاص �ن

ي الَمــاء( ، َوجــه َهــَذا التَّْشــِبيه أَنــه شــبه أهــل اْلَمِديَنــة َمــَع وفــور  ِ
  َقْولــه: )َكَمــا ينمــاع اْلملــح �ن

علمهــْم، وصفــاء قرائحهــم، ِباْلَمــاِء، َوشــبه مــن يُِريــد الكيــد بهــم بالملــح، ِلأَن نكايــة كيدهم لمــا َكانَت 

ــِإن قلــت: يْلــزم عــى  ــِذي يُِريــد ِإْفَســاد الَمــاء فيــذوب ُهــَو ِبَنفِســِه. َف ــِه شــبهوا بالملــح الَّ َراِجَعــة ِإَلْي

ي َوجــه التَّْشــِبيه  ِ
فنــاء، َوَل يْلــزم �ن َهــَذا كــدورة أهــل اْلَمِديَنــة ِبَســَبب فنائهــم؟ قلــت: الُمــَراد ُمَجــرّد الإ

ــام.)1( ــح للطع ــَكاَلم كالمل ي اْل ِ
ــو �ن ــم: النَّْح ــو َقْوله ــِه نَْح ــبه ِب ــاف اْلُمش ــع أَْوَص ــاِماًل َجِمي ــون َش  أَن يك

املدينة املنورة مأوى اإلميان ومأرزه:  

يَمــاَن  َ اللَّــُه َعْنــُه، أَنَّ رَُســوَل اللَّــِه، َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقــاَل: )ِإنَّ الإِ ي ِ
ي ُهَريـْـرََة، رَ�ن َعــْن أَ�بِ  

ــُة ِإىَل ُجْحِرَهــا( )3( َلَيــأِْرُز )2( ِإىَل الَمِديَنــِة َكَمــا تَــأِْرُز الَحيَّ

، صــى  ي قــال المهلــب: فيــه أن المدينــة ل يأتيهــا إل المؤمــن، وإنمــا يســوقه إليهــا إيمانــه ومحبتــه للنــ�ب

يمــان يرجــع إليهــا كمــا خــرج منهــا أول، ومنهــا ينتــ�ش كانتشــار الحيــة مــن  اللــه عليــه وســلم، فــكأن الإ

يمــان لمــا دخلتــه الدواخــل لــم يقصــد  ء رجعــت إىل جحرهــا، فكذلــك الإ ي
جحرهــا، ثــم إذا راعهــا سش

يمــان. وقــال أبــو عبيــد: قــال الأصمعــي: قولــه: )يــأزر( يعــ�ن ينضــم  المدينــة إل مؤمــن صحيــح الإ

1. عمدة القاري: 10/ 240، بت�ف.

2. يأرز أي : ينضم إليها ويجتمع فيها.

يمان يأرز إىل المدينة. 3. صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب الإ
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ا�ت �ي د�ج
أ
ا مرضب األمثال

ي عيــىس بــن عمــر، عــن الأســود الــدؤىلي أنــه 
�ن إليهــا، ويجتمــع بعضــه إىل بعــض. قــال الأصمعــي: وأخــ�ب

: إذا ســئل المعــروف تضــام، وإذا  . قــال أبــو عبيــد: يعــ�ن ن قــال: إن فالنـًـا إذا ســئل أَرَز، وإذا ُدعــي اهــ�ت

يمــان،  (دل هــذا الحديــث عــى أن المدينــة قلعــة الإِ
1

ن لذلــك.)* ه ممــا ينالــه اهــ�ت ُدعــي إىل طعــام وغــ�ي

ن حفاظــاً عــى دينهــم، وفيــه دليــل  ، الــذي يــأوي إليــه المســلمون عنــد اشــتداد الفــ�ت ن وحصنــه الحصــ�ي

عــى وجــوب الهجــرة عــى مــن خــاف الفتنــة عــى دينــه.

ي ذكرهــا رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، عــن مدينــة 
وبعــد؛ فهــذه بعــض الأمثــال الــ�ت  

يمــان وموئلــه،  هجرتــه، ومــأوى جســده الطاهــر، ومثــوى الحــالل والحــرام، ومهــد الدعــوة، ومــأرز الإ

ن  ــا منيًعــا للمســلم�ي ، ومعقــالً وحصًن ن ومهبــط الوحــي، وصــارت كهًفــا لأوليــاء اللــه وعبــاده الصالحــ�ي

، فهنيئــاً لمــن ســكنها واســتقر بــه المقــام فيهــا، ونســأله جــل وعــال أن يمــن علينــا  ن ودار هــدى للعالمــ�ي

. ن بزيــارة مســجد رســوله، صــى اللــه وســلم عليــه وعــى آلــه وصحابتــه الغــر الميامــ�ي

* عمدة القاري:10 / 240، بت�ف.
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ي طالب: مام عىي بن أ�ب        قال الإ

     

)
1

*(                                                                                                                                                       

نســان  أخفــى اللــه القبــول؛ لتبقــى القلــوب عــى وجــل، وأبقــى بــاب التوبــة مفتوحــاً؛ ليبقى الإ  

ة بالخواتيــم؛ لئــال يغــ�ت أحــد بالعمــل، لــو كان الشــكل والجســم أهــم مــن  عــى أمــل، وجعــل العــ�ب

اب!! ــ�ت ــت ال ــن تح ــم يدف ــماء، والجس ــد للس ــروح تصع ــت ال ــا كان ــروح، م ال

ي الســماء،
ي الأرض، معروف �ن

ي الســماء،وكم من مجهول �ن
ي الأرض، مجهول �ن

كم من مشــهور �ن   

 المعيــار التقــوى، وليــس الأقــوى أو الأغــ�ن أو الأذك أو الأجمــل !! قــال تعــاىل: } ِإنَّ أَْكرََمُكــْم ِعْنــَد اللَّــِه 

أَتَْقاُكــْم{ )الحجــرات: 13(

ي طالب، ص14. مام عىي بن أ�ب * ديوان الإ

َفرٌض َعى الناِس أَن يَتوبوا

ي َ�ِفِه َعجيٌب
َوالَدهُر �ن

ي الناِئباِت َصعٌب
ُ �ن َوالَص�ب

َوُكلُّ ما يُرتََجى َقريٌب

اقرأ وتذكر
أ.إميان تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع/ دار اإلفتاء الفلسطينية

من شعر الحكمة

معيار التقوى

َلِكنَّ تَرَك الُذنوِب أَوَجب

َوَغفَلُة الناِس فيِه أَعَجب

َلِكنَّ َفوَت الَثواِب أَصَعب

َوالَموُت ِمن ُكلِّ ذاَك أَقرَب 
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العدل حسن، وهو من الأمراء أحسن   

الص�ب حسن، وهو من الفقراء أحسن   

الورع حسن، وهو من العلماء أحسن   

التوبة حسنة، وهي من الشباب أحسن  

الحياء حسن، وهو من النساء أحسن   

السخاء حسن، وهو من الأغنياء أحسن   

وأمــ�ي ل عــدل لــه كغمــام ل غيــث لــه، وفقــ�ي ل صــ�ب لــه كمصبــاح ل ضــوء لــه، وعالــم ل   

ي ل ســخاء لــه كمــكان ل نبــت لــه، وشــاب ل توبــة لــه كنهــر ل مــاء 
ورع لــه كشــجرة ل ثمــر لهــا،  وغــ�ن

ــه ــح ل ــام ل مل ــا كطع ــاء له ــرأة ل حي ــه،  وام ل

، واتبــع عوراتهــم، أمســك اللــه  ن ي أعــراض المســلم�ي
يقــول ابــن الجــوزي: مــن �ح لســانه �ن  

لســانه عــن الشــهادة عنــد المــوت.

ي أمــوال 
، وويــل لــكل همــزة لمــزة، الأوىل �ن ن ي القــرآن بدأتــا بالويــل، ويــل للمطففــ�ي

ســورتان �ن  

ب منهمــا. ي أعراضهــم، فــال تقــ�ت
النــاس، والثانيــة �ن

، لأنهمــا ل يعرفــان النتهاء، الأمل يـرِمـــم َمـــا تُهدُمـــه  ْ ن ؛ الأمــل واليِقــ�ي ن يِ الَحيــاة باثنــ�ي
ِعــش �ن  

ــه... ــة الل ــّب برحم ــَقوي الَقل ن  يـ ــ�ي ــاة، واليق ــنا الحيـ فيـ

ــر ،  ورغــم  ــيبة رأســِه، و امــرأة عاِق ــه الســالم، مــن الأســباب إل َش ــا ، علي مــا كان مــع زكريَّ  

موِقــن. قلــب  كّلهــا  المســألة   ،)7 )مريــم:  َُك{  ِّ نَُبــ�ش ـا  ِإنَـّ ـا  }يَاَزَكِريَـّ النتيجــة:  كانــت  ذلــك 

حسن وأحسن

احذر!

قلب موقن

ا�ت �ي د�ج
أ
ا اقرأ وتذكر
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كلمــا طهــر القلــب رّق، فــإذا رقَّ راق ،وإذا راق ذاق، وإذا ذاق فــاق، وإذا فــاق اشــتاق ، وإذا   

ــة، فيفــرح بالطاعــة، ومــن ذاق عــرف، ومــن  ــه نســائم الجن اشــتاق اجتهــد، وإذا اجتهــد، هبــت علي

ف، يقــول  ابــن القيــم، رحمــه اللــه تعــاىل: مــن دلئــل رقــة قلــب  ف نــال الــ�ش ف، ومــن اغــ�ت عــرف اغــ�ت

، حــ�ت كأنــه هــو الــذي عــ�ش بهــا، ول يشــمت بــه.)1( ة أخيــه المؤمــن إذا عــ�ش المؤمــن، أن يتوجــع لعــ�ش

ن رقت قلوبهم، وراقوا وذاقوا وفاقوا، واشتاقوا واجتهدوا بطاعتك.. اللهم اجعلنا ِممَّ

ي ثاََلثَــة َمَواِطــن: ِعْنــد َســماع اْلُقــْرآن،  ِ
قــال ابــن القّيــم، رحمــه اللــه تعــاىل: “أطلــب َقْلبــك �ن  

ــن  ــه أَن يم ــل الل ــن، َفَس ــِذه المواط ي َه ِ
ــدُه �ن ــم تَج ــِإن ل ــَوة؛ َف ــات اْلخْل ي أَْوَق ِ

ــر، َو�ن ــس الّذك ي مَجاِل ِ
َو�ن

ــك”.)2( ــب َل ــُه َل قل ــب.. َفِإنَّ ــك بقل َعَلْي

ن  (.. فحياتنــا كلهــا تمتــد بــ�ي ن ي كل يــوم لنعاهــد اللــه )ِإيـّـاَك نَعُبــُد َوِإيـّـاَك نَْســَتع�ي
نمــد الأيــدي �ن  

(..   فــال بــد للوفــاء بالعهــد من قلــب يطرب…  أنســاً بســماع )الرّْحٰمن  ن )اْلَحْمــُد للــه ( وحــ�ت )ول الضالــ�ي

 الرّحِيــم(..   ويقــف إجــاللً مــع )ماِلــِك يَــْوِم الّديــن (..  وينكــُ� راجيــاً )اْهِدنــا الــّ�اط الُمْســَتقِيم(..

ي أعظم سورة..
(.. إنه أعظم عهد �ن ن   ويرتعد خوفاً من سبيل )الَمْغُضوِب َعَلْيِهم َول الّضاِل�ي

ن نــور،  هــل تعلــم أن البســملة: للذاكريــن ذخــر ، ولالأقويــاء عــز، وللضعفــاء حــرز، وللمحبــ�ي  

. �ور  ن  وللمشــتاق�ي

بســم اللــه: راحــة الأرواح، بســم اللــه نــور الصــدور، بســم اللــه نظــام الأمــور، بســم اللــه    

ن ...  ، بســم اللــه �اج الواصلــ�ي ن تــاج الواثقــ�ي

، ومــن قالهــا بــ�ه شــهد  مــن قالهــا بلســانه شــهد الدنيــا، ومــن قالهــا بقلبــه شــهد الُعقــ�ب  

ن جــالل وجمــال . المــوىل ... كلمــة جمعــت بــ�ي

ن 436/1. 1. مدارج السالك�ي

2. بدائع الفوائد، 149/1.

أعظم عهد

هل تعلم؟!

طهارة القلب
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ا�ت �ي د�ج
أ
ا

رحيق الُودِّ

األديب / يوسف شحادة

عضو االتحاد الدويل للغة العربية

ُمْفَتِخــًرا اليــوَم  ِعْشــُت  اللطاِئــِف  ن  بــ�ي

ُمْبَتِهــالً الَوْجــَد  يَُشــقُّ  يــُق  ال�ب ِمْنــُه 

ِلطَلَِّتهــا  أَنْســاًما   ُ ْ ـ�ي الطَـّ زَغــرََد  إْذ 

شــغًفا لهــا  ــٍم  ُمَتيَّ َقْلــَب  أثــاَر 

أَْعَشــُقها ِبــتُّ  ِّي 
ِإ�ن الــرُّوِح  مالــَك  يــا 

أَرَْدَفهــا الِعْشــِق  ُقــْدُس  َلْلَوداَعــِة  يــا 

ِبِمعَصِمهــا  ُحــرٌّ  يَْخِطُبهــا  َزْرقــاَء 

ُســُحًبا  الُهــدى   ِّ ي َ
بَعْيــ�ن ًا  َعبــ�ي أَْســَدْت 

أُُفــٍق  ِمــْن  تَْنســاُب  ُدَرًرا  ْنُتهــا  َلحَّ

ي
تَْفِتُنــ�ن ــْحِر  بالسِّ َخْمرَتُهــا  بَْيضــاُء 

ي
يُــراِوُد�ن ِتْريــاٌق  ُمْذَهــُب  ْحــُن  الصَّ

يَِدهــا  َعــْن  اللَّْيــِل  ظــالِم  ُقيــوَد  انْــَزْع 

بُرَْدتَهــا   َّ�ِ الَحــقِّ  ِبَعــزِْم  واْكُتــْب 

ُخــْذ ِمــْن ِســقاِء ســالِم النُّــوِر بَْســَمَتها 

َوَلًهــا يــا  الضِّ زيْــِت  ِمــْن  ُعيونَــَك  ْج  واْ�ِ

ي
ِوْجــدا�ن َشــدَّ  هديــالً  َســِمْعُت  ِّي 

أَ�ن

ي
أَلحــا�ن ُحــْزَن  أَنَّ  َقْلــٍب  جــرِح  ي 

�ن

ي
أشــجا�ن ِورِْد  مــن  جــرى  يــِق  ال�ب ِســحُر 

ي
أَْضنــا�ن الَجــْذِب  عريــَق  رقيًقــا  نَظًْمــا 

ي
حــا�ن نَْبُضــُه  ِلــَرْوٍض  الحيــاِة  مــاَء 

ي
قــا�ن َدْمُعــُه  ِورٌْد  الَجــداِوِل  ن  بــ�ي

كنعــاِن ِتْريــاِق  ي 
�ن الَقــدِّ  ُة  ماِســيَّ

ي
تَْحنــا�ن الــُودِّ  رَحيــُق  ِمْنهــا  يَْســتاُك 

عدنــاِن تَنســيُب  َقــْدٌر  قاماتُهــا 

ِلَوْلهــاِن إثًْمــا  ول  فيهــا  غــوَل  ل 

ي
وأركا�ن ي 

ِعــر�ت دمعــي  ي 
�ن ُقــلَّ  إْذ 

ي
ــا�ن السَّ الَهــوى   ُّ ُقــْدِسي ـَك  بأَنَـّ واْفَخــْر 

ي
لأوطــا�ن َقْصــًدا  �ى  الحبيــَب  أَنَّ 

ِإنْســاِن  ِّ َ �ش ِمــْن  خاِلُقهــا  يــَك  ْ يُ�ب

ي
ُعْنــوا�ن والُقــْدُس  ي 

خاِطــَر�ت فالُقــْدُس 
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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 السفر الربازييل

ســماحة  اســتقبل  القــدس: 

 – ن  حســ�ي أحمــد  محمــد  الشــيخ 

والديــار  للقــدس  العــام  ي 
المفــ�ت

المســجد  خطيــب  الفلســطينية/ 

ــعادة  ــه س ي مكتب
ــارك �ن ــىص المب الأق

ــف�ي  ــس س ــاندرو كاندي ــيد اليس الس

 ، ن فلســط�ي دولــة  لــدى  ازيــل  ال�ب

ــع  ــدة، وأطل ي مجــالت عدي
ن �ن ــة فلســط�ي ــل لدول ازي ــذي تقدمــه ال�ب ــث أشــاد ســماحته بالدعــم ال حي

ــد  ــتوطنيه ض ــان مس ــالل وقطع ــلطات الحت ــا س ــوم به ي تق
ــ�ت ــاكات ال ــى النته ــف�ي ع ــعادة الس س

ن  ــ�ي ي القــدس، باحث
ن �ن ــار العــرب والمســلم�ي ، مــن خــالل العمــل عــى طمــس آث ي

الشــعب الفلســطي�ن

ــاد العنــ�ي و أخطرهــا ضــد  ــواع الضطه ــالل يمــارس أبشــع أن ــاً أن الحت ــخ مزعــوم، مبين عــن تاري

، ومنــع إعمــار الأماكــن الدينيــة  ن ي ومقدســاته، مــن خــالل العتــداء عــى المصلــ�ي
الشــعب الفلســطي�ن

ي تهــدد تداعياتهــا 
ة، الــ�ت ، مطالبــاً المجتمــع الــدوىلي بوضــع حــد لهــذه التجــاوزات الخطــ�ي ن ي فلســط�ي

�ن

الأوســط. ق  الــ�ش منطقــة  ي 
�ن وبخاصــة  العالمــي،  الســتقرار 
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ن  ي يقوم بهــا قطعان المســتوطن�ي
ات والســتفزازات الــ�ت ي الســياق نفســه، حــذر ســماحته مــن المســ�ي

و�ن

ي الفلســطينية المحتلــة، وإطــالق النــار عــى 
ي القــدس، وســائر الأرا�ن

بحمايــة مــن ســلطات الحتــالل �ن

ي بقصــد القتــل، محــذرا مــن عواقــب ذلــك عــى المنطقــة برمتهــا.
أبنــاء شــعبنا الفلســطي�ن

ن  كمــا وضــح ســماحته أن المســجد الأقــىص المبــارك بأروقتــه وســاحاته هــو ملــك للمســلم�ي  

ورة وضــع حــد لالعتــداءات  ــاً بــ�ن ي شــؤونه وإدارتــه، مطالب
هــم التدخــل �ن وحدهــم، ول يحــق لغ�ي

ــار  ــى الأخط ــف�ي ع ــماحته الس ــع س ــا اطل ، كم ــدوىلي ــون ال ــب القان ــة حس ــد أرض محتل ــم ض ي تت
ــ�ت ال

ي 
المحدقــة بالمدينــة المقدســة، مــن خــالل منــع البنــاء، وفــرض الغرامــات، وتهجــ�ي الســكان، كمــا �ن

ــخ. ــالت المتواصلة...ال ي والعتق
ــى الأرا�ن ــتيالء ع ــلوان، والس ــراح وس ــيخ ج ــي الش ح

ومــن جانــب آخــر شــكر الســيد اليســاندرو كانديــس ســماحته عــى حســن الضيافــة والســتقبال، مؤكــداً 

. ن عــى دعــم القضيــة الفلســطينية، ودعــم حــل الدولتــ�ي

املفتــي العــام  يشــارك يف وقفــة احتجاجيــة نظمتهــا هيئــة اإلذاعــة 

ــطينية والتلفزيون الفلس

اطا�ت �ش �ف
باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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ي – وبمشــاركة 
ــة الدكتــور محمــد اشــتية – رئيــس مجلــس الــوزراء الفلســطي�ن ــه: بحضــور دول رام الل

ــد  ــيخ محم ــماحة الش ــارك س ــة، ش ــة والديني ــعبية والوطني ــمية والش ــخصيات الرس ــن الش ــد م العدي

ــة  ــا هيئ ي نظمته
ــ�ت ــة ال ــة الحتجاجي ي الوقف

ــار الفلســطينية �ن ي العــام للقــدس والدي
ن – المفــ�ت حســ�ي

ــىي  �ائي ــالل الإ ــلطات الحت ــرار س ــاً لق ــك رفض ــا، وذل ــام مقره ي أم
ــطي�ن ــون الفلس ــة والتلفزي ذاع الإ

ي مدينــة القــدس المحتلــة للمــرة الرابعــة، وقــال ســماحته 
ن �ن بتمديــد إغــالق مكتــب تلفزيــون فلســط�ي

ــاب  ي رح
ــة �ن ــة الصادق ــب المعلوم ــة، ويحج ــه الحقيق ــي وج ــاول أن يغط ــالل يح ــه: إن الحت ي كلمت

�ن

عالميــة للمــرة الرابعــة مــن ممارســة عملهــا  القــدس وميادينهــا وشــوارعها، مــن خــالل  منــع المؤسســة الإ

ــدس  ــاء الق ــيكون أبن ــدس، وس ي الق
ــب �ن ــن تحج ــة ل ــى أن الحقيق ــدداً ع ــة، مش ــة المقدس ي المدين

�ن

ــة  ــي مدين ــالمية، وه ــة إس ــدس عربي ــة، وأن الق ــق والحقيق ن للح ــ�ي ن ناقل ــ�ي ن متحدث ــل�ي ــم مراس كله

يــه الــذي يحــاول الحتــالل خنقــه، ســيبقى بفضــل  ن عــالم الحــر وال�ن الحريــة والأحــرار، وأضــاف أن الإ

ن وحدهــم، بــل  ي ســماء القــدس، ويظهــر الحقيقــة ليــس للفلســطيني�ي
ن كلهــم بازغــاً �ن جهــود المخلصــ�ي

ــم ككل. للعال

املفتــي العــام يــرأس الجلســتني الخامســة والتســعني والسادســة 

والتســعني بعــد املائةملجلــس اإلفتــاء األعــى

ي العــام للقــدس والديــار  الفلســطينية- رئيــس 
ن – المفــ�ت القــدس: تــرأس ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي

ن بعــد المائــة لجلســات  ن والسادســة والتســع�ي ن الخامســة والتســع�ي فتــاء الأعــى- الجلســت�ي مجلــس الإ

فتــاء الأعــى، بحضــور أصحــاب الفضيلــة أعضــاء المجلــس مــن مختلــف محافظــات الوطن،  مجلــس الإ

ــه  ــه علي ــى الل ــد، ص ــم محم ــول الكري ــن الرس ــذود ع ن إىل ال ــلم�ي ــرب والمس ــماحته الع ــا س ــد دع وق

ن بشــتمه، صــى اللــه عليه وســلم، خالل  ن المتطرفــ�ي وســلم، عــى إثــر قيــام مجموعــة مــن المســتوطن�ي

ي القــدس المحتلــة، مبينــاً أن هــذا التطــاول يعــد انتهــاكاً ســافراً 
ة الأعــالم �ن تنظيمهــم مــا يســمى بمســ�ي

وعن�يــاً، محمــالً ســلطات الحتــالل عواقــب هــذا العــدوان الآثــم، الــذي يتــم تحــت حمايتهــا ومــرأى 
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، وإنمــا قامــوا بمثلــه  ن عيونهــا، مبينــاً أن هــذا العتــداء الســافر ليــس جديــداً عــى قطعــان المســتوطن�ي

ي أكــ�ش مــن مــكان وزمــان 
�ن

ورة  دون رادع، داعيــاً إىل �ن

العتــداءات،  هــذه  وقــف 

وإلــزام ســلطات الحتــالل 

بذلــك، كمــا دعــا ســماحته إىل 

وحــدة الصــف ووأد الفتنــة 

الفرقــة  ونبــذ  مهدهــا،  ي 
�ن

والختــالف، والتحــىي بالــروح 

المســؤولة،  الوحدويــة 

وحــث عــى تجــاوز أي انحــراف يهــدف إىل النيــل مــن ســكينة المســجد الأقــىص المبــارك وقدســيته، 

ي مختلــف 
ي �ن

ن الوحــدة الوطنيــة، وتعزيــز وحــدة النضــال للشــعب الفلســطي�ن ورة تمتــ�ي مؤكــداً عــى �ن

ــده. ــن تواج أماك
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املفتي العام يشارك يف وقفة إسناد للقيادة الفلسطينية

ــطينية –  ــار الفلس ــدس والدي ــام للق ي الع
ــ�ت ن – المف ــ�ي ــد حس ــيخ محم ــماحة الش ــارك س ــدس: ش الق

ســناد والنتصــار للقيــادة الفلســطينية ولمدينــة القدس  ي وقفــة الإ
خطيــب المســجد الأقــىص المبــارك �ن

ي ســجون الحتــالل الغضنفــر أبــو عطــوان، وقــد 
ب عــن الطعــام �ن المحتلــة، وإســناداً لالأســ�ي المــ�ن

ن الأبديــة، ولــن نــر�ن عنهــا أي بديــل،  أكــد ســماحته أن القــدس المحتلــة هــي عاصمــة دولــة فلســط�ي

وأضــاف أننــا نقــف هــذه الوقفــة إســناداً لأ�انــا الأبطــال الذيــن ضحــوا بأمعائهــم الخاويــة مــن أجــل 

ن عــن الطعــام، كمــا حّيــا صمــود  بــ�ي نيــل الحريــة العاجلــة لالأســ�ي أبــو عطــوان وإخوانــه الأ�ى الم�ن

ــة،  ــالل كاف ــراءات الحت ــام إج ــراح، أم ــيخ ج ــوى، والش ــن اله ــتان، وبط ــي البس ي ح
ــدس �ن ــل الق أه

ي الوقفــة عــدد مــن 
وطالــب بالوحــدة الوطنيــة، وعــدم حــرف البوصلــة عــن مدينــة القــدس، وشــارك �ن

الشــخصيات الرســمية والشــعبية والوطنيــة والدينيــة.
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مفتي محافظة نابلس يشارك يف ندوة علمية دولية ونشاطات أخرى

ــة  ــة ودولي ــدوة علمي ي ن
ــس – �ن ــة نابل ي محافظ

ــ�ت ــوباش – مف ــد ش ــيخ أحم ــة الش ــارك فضيل ــس: ش نابل

ــس  ي تون
ــة �ن ــة الزيتون ــا جامع نظمته

عــ�ب تقنيــة )zoom(، وقــد عقــدت 

طلبــة  “آداب  بعنــوان  النــدوة 

ن  بــ�ي العلمــاء  وأخــالق  العلــم 

قــدم  حيــث  والمنشــود”،  الواقــع 

فضيلتــه ورقــة عمــل بحثيــة بعنــوان: 

“الشــخصية الجاذبــة مــن خــالل همة 

ي المجتمــع المســلم” داعيــاً 
العلمــاء �ن

ــاء بالواقــع ليتوافــق  ورة الرتق إىل �ن

مــع الأخــالق حســب القــرآن الكريــم 

ي 
يفــة، وشــارك �ن والســنة النبويــة ال�ش

ي محافظــة 
ي مركــز مــدارات �ن

اتيجيات النجــاح” عقــدت �ن يــة وإســ�ت ورشــة عمــل بعنــوان: “الطاقــة الب�ش

ي ســجون الحتــالل، نظمــت عــى دوار 
ن �ن ي وقفــة شــعبية مــع الأ�ى الفلســطيني�ي

نابلــس، وشــارك �ن

طــة  ي مــن ال�ش
طــة المقــدم معــروف عطــاري والمقــدم لنــا مخلــال�ت الشــهداء، واســتقبل مفــوض ال�ش

ي وزارة التصــالت الفلســطينية، 
المجتمعيــة، وكذلــك مديــر الدائــرة القانونيــة، ومديــر دائــرة الرقابــة �ن

عالميــة  امــج الإ ي كثــ�ي مــن ال�ب
حيــث تــم بحــث ســبل التعــاون مــع الــدار، علمــا بــأن فضيلتــه يشــارك �ن

ي شــ�ت مجــالت الحيــاة، كمــا 
ن �ن عــالم، يجيــب فيهــا عــن استفســارات المواطنــ�ي عــ�ب مختلــف وســائل الإ

ألقــى فضيلتــه العديــد مــن خطــب الجمعــة والــدروس الدينيــة، تنــاول فيهــا مختلــف جوانــب الحيــاة، 

ــائرية. ــة والعش ــات العائلي ــات والخالف اع ن ــن ال�ن ــ�ي م ــل كث ي ح
ــارك �ن وش

اطا�ت �ش �ف
باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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مفتي محافظة جنني يشارك يف برامج إعالمية ونشاطات أخرى

ي لقــاءات إعالميــة عــ�ب أثــ�ي 
ن �ن ي محافظــة جنــ�ي

: شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد أبــو الــرب – مفــ�ت ن جنــ�ي

، تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات، فقــد تحــدث فضيلتــه عــن أهميــة العلــم  ن صــوت فلســط�ي

ــاً أهميــة العلــم وفضــل العلمــاء، موضحــاً أهميــة  والتعليــم مــن  خــالل بدايــة ســورة القلــم، مبين

ي مجــالت 
نســان وأهميــة الإحســان �ن ــاة النــاس والمجتمــع، كمــا تحــدث عــن خلــق الإ ي حي

الأخــالق �ن

الحيــاة جميعهــا، موضحــاً أن أول الإحســان هــو الإحســان إىل الوالديــن.

بيــة والتعليــم/ قباطية،  ي نــدوة مدرســية عــ�ب تقنيــة )zoom( بدعــوة مــن مديريــة ال�ت
وشــارك �ن  

، وشــكرهم عى جهودهم وخدماتهم  ي
ي الأرد�ن

ي المجتمع ، وزار المشــفى الميدا�ن
حول الزكاة وأهميتها �ن

ــىي  ــم المح ــر الحك ــى مدي ــم، والتق ــدور له ــذا ال ــاً ه ، مثمن ي
ــطي�ن ــعب الفلس ــاء الش ــم ، أبن لإخوانه

ك، وقــدم لــه مجموعــة مــن إصــدارات الــدار.  الأســتاذ غســان دراغمــة، وبحــث ســبل التعــاون المشــ�ت
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مفتــي محافظــة بيــت لحــم يشــارك يف حفــل افتتــاح مســجد الجبعــة 

الكبــر ونشــاطات أخــرى

ــل  ي حف
ــم- �ن ــت لح ــة بي ي محافظ

ــ�ت ــة – مف ــد العمارن ــد المجي ــيخ عب ــة الش ــارك فضيل ــم: ش ــت لح بي

ــة  ــدوة مــع مؤسســة أمريكي ي ن
، وألقــى كلمــة بالخصــوص، وشــارك �ن ــ�ي ــاح مســجد الجبعــة الكب افتت

ي القــرآن الكريــم” ونــدوة أخــرى بعنــوان: “القتــل عــى خلفيــة 
عــ�ب تقنيــة )zoom( بعنــوان: “الدعــاء �ن

ي 
ــرى �ن ــي، وأخ ــل الجتماع ــرأة للعم ــان الم ــة لج ــع مؤسس ــاون م ــة )zoom( بالتع ــ�ب تقني ف” ع ــ�ش ال

ي 
ــذا�أ ــن الغ وع الأم ــ�ش ــاح م ــل افتت ي حف

ــارك �ن ــة الأ�ى” وش ــون حماي ــوان: “قان ــا بعن ــة مع فضائي

ــج  ــل تخري ــ�ن حف ــل، وح ــرأة والطف ــة الم ــة لتنمي ــة كرام ــن مؤسس ــوة م ــادي، بدع ن القتص ــ�ي والتمك

ــاط  ــة الرب ن مــن طلبــة جامعــة بيــت لحــم، وحفــل تخريــج أطفــال جمعي الفــوج الخامــس والأربعــ�ي

ــة  ــة تضامني ي وقف
ــرات، و�ن ــ� المؤتم ي ق

ــت �ن ي تم
ــ�ت ــدي” وال ــود والتح ــوج الصم ــدس ف ــوج الق “ف

ي 
ــب الأحمــر �ن ــب الصلي ــام مكت ــك أم ــالل، وذل ي ســجون الحت

ن عــن الطعــام �ن ــ�ي ب مــع الأ�ى الم�ن

ــائل  ــف وس ي مختل
ــة �ن ــة الديني عالمي ــج الإ ام ــن ال�ب ــ�ي م ي كث

ــارك �ن ــه يش ــأن فضيلت ــاً ب ــة، علم المحافظ

اعــات  ن ي حــل كثــ�ي مــن ال�ن
ن بالخصــوص، كمــا شــارك �ن عــالم، يجيــب فيهــا عــن استفســارات المواطنــ�ي الإ

ــة . ــدروس الديني ــن ال ــد م ــاء العدي ي إلق
ــاركته �ن ــة إىل مش ضاف ــائرية، بالإ ــة والعش العائلي

اطا�ت �ش �ف
باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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تنبيه: ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
قيمتها الكلية 1500 شيكل موزعة عى 

ستة فائزين بالتساوي

ملحوظتان :

ي البطاقة الشخصية 
ي حسب ما ورد �ن

- يرجى كتابة السم الثال�ش

جابات بخط  يدي، ورقم الهاتف وكتابة الإ )الهوية(، والعنوان ال�ب

واضح .

- أن ل يقل عمر المتسابق عن 10 سنوات

ي :
جابات عى العنوان الآ�ت - ترسل الإ

�اء، العدد 155 مسابقة الإ

�اء مجلة الإ

فتاء الفلسطينية عالم / دار الإ دارة العامة للعالقات العامة والإ  الإ

يف ص.ب : 20517 القدس ال�ش

ص.ب : 1862 رام الله

مسابقة العدد 155
5. القائل:

يف لها غايتان      ورود المنايا ونيل الم�ن أ . ونفس ال�ش

ي أكناف مكة داعياً       وحملت ما ناءت به الأجسام
ب . فغدوت �ن

ي الهجرة النبوية اتسع المدى       وتنسم التاريخ بالأخبار
ت . �ن

ي محرابها       وقفة المرتجف المضطرب
ث . وقف التاريخ �ن

ها وهناك الموج والماس ج . هنا القباب عى الآفاق ساجدة     بت�ب

ي النائبات صعٌب         لكن فوت الثواب أصعب
ح . والص�ب �ن

ي
ي وأركا�ن

ي دمعي عر�ت
ي        إذ قلَّ  �ن

خ . الصحن مذهب ترياق يراود�ن

السؤال الثالث: متى ......................؟

ــُذوا  ــاَل تَتَِّخ ــاىل: }َف ــه تع ي قول
ــوارد �ن اط ال ــ�ت ــب الش 1. يطل

ــاء: 89( ــِه{ )النس ــِبيِل اللَّ ي َس ِ
ــُروا �ن َّ يَُهاِج ــ�ت ــاَء َح ــْم أَْوِلَي ِمْنُه

2. يكون الطالق سنياً

ــا  ــت مطلقه ك بي ــ�ت ــاً ب ــة رجعي ــن المطلق ــرج ع ــع الح 3. يرف

ــدة ــالل الع خ

السؤال الرابع: كم ......................؟

ن رجــالً ونســاء إىل الحبشــة  1.عــدد المهاجريــن مــن المســلم�ي

ي الهجــرة الأوىل
�ن

ي 
ي كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثــا�ن

2. مــرة ذكــرت القــدس �ن

، الجــزء الأول الأســاسي

السؤال األول: ما................؟

1. حكم صالة الجماعة عند أك�ش الحنفية والمالكية

2. أد�ن درجات صلة الرحم

ي اللغة
3. مع�ن المنهج �ن

4. الشــهر المحــرم الرابــع غــ�ي المتــواىلي مــع الثالثــة الأخــرى  

5. أكمــل مرتبــة لصيــام عاشــوراء عنــد ابــن القيــم

ــو  ــه والنح ــت الفق ــيد: )دفن ــارون الرش ــول ه ــبة ق 6. مناس

ــري( بال

ي تأكل القرى
7. القرية ال�ت

ي قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )إن 
8. معــ�ن لفــظ )يــأزر( �ن

يمــان ليــأزر إىل المدينــة( الإ

السؤال الثاين: من................؟

ــِذي َفــرََض َعَلْيــَك اْلُقــْرآَن  1. المخاطــب بقولــه تعــاىل: }ِإنَّ الَّ

َك ِإىَل َمَعاٍد...{)القصــص: 85( ــَرادُّ َل

ي 
2. الــذي بّلــغ الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، برفيقــه �ن

الهجــرة

ــه وســلم، مــن  ــه علي ــن لعنهــم الرســول، صــى الل 3. الذي

ــة ــة الربوي ي العملي
ن �ن ــارك�ي المش

4. صاحب كتاب:

أ . �اج الملوك

ي
ب . المغ�ن
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اطا�ت �ش �ف

السؤال الأول: ما..........؟

• الريان

ية • الخ�ي

• ل يفطر

• سنة، )جائز(

ي النوم
• الرؤيا الصالحة �ن

: من ..........؟ ي
السؤال الثا�ن

. الذي ل يدع قول الزور والعمل به

. أسامة بن زيد

• الأشعريون

. أبو بكر الصديق

القائل ..........؟

. ورقة بن نوفل

. عروة بن الورد

. أبو العتاهية

السؤال الثالث: كم ............؟

ن خريفاً • سبع�ي

• كل ليلة من لياليه

السؤال الرابع: ماذا ..........؟

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

• تنادوا: هلموا إىل حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إىل 

السماء الدنيا

السؤال الخامس: ماذا ..........؟

ي 13/ 4/ 1989م
• �ن

• بعد انتهاء عدتها

• 1458م، )بعد فتح القسطنطينية بخمس سنوات(

الفائزون يف مسابقة العدد 153

1. حمزة حسن أحمد الطردة                                الخليل                                      250

2. أحمد فرح روبني سمحان                              قلقيلية                                    250

3. حذيفة محمد دغش                                      بيت لحم                                     250

4. ميار رشيف مفارجة                                      رام الله                                     250

5. رجاء عمر عبد الرحمن أبو شاهني      ضواحي القدس                           250

6. توفيق محمود صالح                                   طوباس                                     250

اسم الفائز                                               العنوان                     قيمة الجائزة

إجابة مسابقة العدد 153
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�اء« وقرائهــا الكــرام، فإننــا نتوجــه إىل أصحــاب الفضيلــة  ن مجلــة »الإ      حرصــاً عــى التواصــل بــ�ي

ــن  ــتفادة م ــة، لالس ــم بالكتاب وا مجلته ــ�ش ــن أن ي ــاء والمفكري ــن الأدب ــالم م ــاب الأق ــاء وأصح العلم

ن أن تصــل مشــاركاتهم المختلفــة مــن المقــالت والأبحــاث والقصائــد  عطائهــم الكريــم، آملــ�ي

الشــعرية الهادفــة، إضافــة إىل ملحوظاتهــم الســديدة، علمــاً أن موضوعــات المجلــة متنوعــة، تشــمل 

هــا، ويخصــص لــكل موضــوع ينــ�ش مكافــأة  نســانية والثقافيــة والعلميــة وغ�ي المجــالت الدينيــة والإ

ــدة. ــة جي مالي

ورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :      ونلفت النتباه إىل �ن

، أو باليد. ي
و�ن لك�ت يد الإ ها عى الحاسوب، وترسل عن طريق ال�ب 1. طباعة المادة المراد ن�ش

2. أل يزيد المقال عن ) 1500( كلمة، والبحث عن ) 3000 ( كلمة.

3. كتابة نصوص الآيات مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.

ــان رأي علمــاء  ــزم بي ة، وأن تكــون مشــكَّلة، وصحيحــة ويل ــ�ب ــج الأحاديــث مــن مظانهــا المعت 4. تخري

ي صحيحــي البخــاري ومســلم.
ــة �ن ي مــدى صحتهــا، إن لــم تكــن مروي

الحديــث �ن

نت أم الكتب والمراجع والمصادر الأخرى. ن�ت 5. التوثيق عند القتباس، سواء من الإ

ي والتوثيق ... إلخ.
6. عمل هوامش ختامية، أو حواٍش سفلية، تشمل المعا�ن

�اء أو  ــة الإ ي مجل
هــا، ســواء �ن ورة تجنــب إرســال مقــالت أو أبحــاث ســبق ن�ش ــه إىل �ن     مــع التنبي

ــة . وني ــاع عــن إرســال مقــالت منســوخة عــن مجــالت أو مواقــع إلك�ت هــا، إضافــة إىل المتن غ�ي

ي :
     نستقبل المراسالت عى العنوان الآ�ت

�اء / فاكس : 6262495 ص.ب: 20517      القدس : مجلة الإ

     الرام : تلفاكس : 2348603 ص.ب 1862

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

 ضوابط تنبغي مراعاتها

عند الكتابة ملجلة اإلرساء


