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النبي الهادي ،صىل الله عليه وسلم،
يويص قادة جيوشه بالقيم النبيلة،
واألخالق الحميدة
الشيخ محمد أحمد حسني
املرشف العام

ف ي� ذكــرى ميــاده ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يحســن التذكـ يـر بقيــم نبيلــة ،أرىس جذورهــا ف ي�
ف
ت
ش
ـ� تتالطمهــا أمــواج الغطرســة ،والتخبــط ف ي�
ســنته المطهــرة ،عــى أن تكــون ي� ذلــك عـ بـرة للب�يــة الـ ي
الظلمــات ،مــن كل حــدب وصــوب ،وممــا جــاء عنــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بالخصــوص ،مــا رواه
َان َر ُسـ ُ
ـن أَ ِبيـ ِـهَ ،قـ َ
ـرا َعـ َـى
ـال( :ك َ
ُس ـ َل ْي َمان بْـ ِـن بُ َريْـ َـد َةَ ،عـ ْ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمِ ،إ َذا أَ َّمـ َـر أَ ِمـ ي ً
ف
ـرا ،ثُـ َّـم َقـ َ
ـال:
ـن ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
ـن َم َعــهُ ِمـ َ
ـوى اللـ ِـهَ ،و َمـ ْ
اص ِتـ ِـه ِب َت ْقـ َ
سيَّـ ٍـة ،أَ ْو َصــا ُه ِ ي� خَ َّ
� خَ ـ ي ْ ً
َج ْيـ ٍـش ،أَ ْو َ ِ

ف
ـن َك َفـ َـر ِباللـ ِـه ،ا ْغـ ُزوا َو َل تَغُ ُّلــواَ ،و َل تَغْ ـ ِـد ُرواَ ،و َل ت َْم ُث ُلــوا،
اسـ ِـم اللـ ِـه ِ ي� َسـ ِـب ِيل اللـ ِـهَ ،قا ِت ُلــوا َمـ ْ
«ا ْغـ ُزوا ِب ْ
ـت َعـ ُـد َّوكَ ِمـ َ ش
ـن
� ِكـ ي ن َ
َو َل تَ ْق ُت ُلــوا َو ِليـ ًـداَ ،و ِإ َذا َل ِقيـ َ
ـال  -أَ ْو ِخـ َـا ٍل َ -فأَيَّ ُت ُهـ َّ
ـ�َ ،فا ْد ُع ُهـ ْـم ِإ َل ثَـ َـا ِث ِخ َصـ ٍ
ـن ا ْل ُم ْ ِ

ال ْسـ َـا ِمَ ،فـ ِـإ ْن أَ َجابُــوكَ َ ،فا ْق َبـ ْـل ِم ْن ُهـ ْـم،
َمــا أَ َجابُــوكَ َفا ْق َبـ ْـل ِم ْن ُهـ ْـمَ ،و ُكـ َّـف َع ْن ُهـ ْـم ،ثُـ َّـم ا ْد ُع ُهـ ْـم ِإ َل ْ ِإ
ـنَ ،وأَخْ ِب ْ�هُ ـ ْـم أَنَّ ُهـ ْـم ِإ ْن َف َع ُلــوا
ـن َد ِار ِهـ ْـم ِإ َل َد ِار ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـو ِل ِمـ ْ
َو ُكـ َّـف َع ْن ُهـ ْـم ،ثُـ َّـم ا ْد ُع ُهـ ْـم ِإ َل ال َّت َحـ ُّ
ـوا أَ ْن يَ َت َح َّو ُلــوا ِم ْن َهــاَ ،فأَخْ ِب ْ�هُ ـ ْـم
ـنَ ،و َع َل ْي ِهـ ْـم َمــا َعـ َـى ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
َذ ِلــكَ َف َل ُهـ ْـم َمــا ِل ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـنَ ،فـ ِـإ ْن أَبَـ ْ
ـون
ـ�َ ،و َل يَ ُكـ ُ
أَنَّ ُهـ ْـم يَكُونُـ َ
� ،يَ ْجـ ِـري َع َل ْي ِهـ ْـم ُح ْكـ ُـم اللـ ِـه ا َّلـ ِـذي يَ ْجـ ِـري َعـ َـى ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـون َكأَ ْعـ َـر ِاب ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
ف
يمـ ِـة َوا ْل َفـ ش
ـوا َف َسـ ْل ُه ُم ا ْل ِج ْزيَـ َـةَ ،فـ ِـإ ْن
ـع ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
� ٌء ِإ َّل أَ ْن يُ َج ِاهـ ُـدوا َمـ َ
َل ُهـ ْـم ِ ي� الْغَ ِن َ
�َ ،فـ ِـإ ْن هُ ـ ْـم أَبَـ ْ
ْ
ـي ِء َ ي ْ
ـاص َت
هُ ـ ْـم أَ َجابُــوكَ َفا ْق َبـ ْـل ِم ْن ُهـ ْـمَ ،و ُكـ َّـف َع ْن ُهـ ْـمَ ،فـ ِـإ ْن هُ ـ ْـم أَبَـ ْ
ـوا َف ْ
اس ـ َت ِع ْن ِباللـ ِـه َو َقا ِت ْل ُهـ ْـمَ ،و ِإ َذا َحـ َ ْ
أَهْ ـ َـل ِح ْصـ ٍـن َفـأَ َرا ُدوكَ أَ ْن ت َْج َعـ َـل َل ُهـ ْـم ِذ َّمـ َـة اللـ ِـهَ ،و ِذ َّمـ َـة ن َِب ِّيـ ِـهَ ،فـ َـا ت َْج َعـ ْـل َل ُهـ ْـم ِذ َّمـ َـة اللـ ِـهَ ،و َل ِذ َّمـ َـة
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ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
�
ع
ا ا ي�� دد

ــم ِذ َّم َتــكَ َو ِذ َّم َ
اج َع ْ
ُــم
ــم أَ ْص َح ِابك ْ
ُــم َو ِذ َم َ
ــروا ِذ َم َمك ْ
ــة أَ ْص َح ِابــكَ َ ،ف ِإنَّك ْ
ــل َل ُه ْ
ــن ْ
ُــم أَ ْن تُخْ ِف ُ
ن َِب ِّي ِــهَ ،و َل ِك ِ

ـاص َت أَهْ ـ َـل ِح ْصـ ٍـن َفـأَ َرا ُدوكَ أَ ْن ت ن ْ زُِ� َل ُهـ ْـم َعـ َـى
ـو ُن ِمـ ْ
أَهْ ـ َ
ـن أَ ْن تُخْ ِفـ ُـروا ِذ َّمـ َـة اللـ ِـه َو ِذ َّمـ َـة َر ُســو ِل ِهَ ،و ِإ َذا َحـ َ ْ

ـب ُح ْكـ َـم
ُح ْكـ ِـم اللـ ِـهَ ،فـ َـا ت ن ْ زُِ� ْل ُهـ ْـم َعـ َـى ُح ْكـ ِـم اللـ ِـهَ ،و َل ِكـ ْ
ـن أَن ِْز ْل ُهـ ْـم َعـ َـى ُحك ِْمــكَ َ ،ف ِإنَّــكَ َل تَـ ْـد ِري أَت ُِصيـ ُ

اللـ ِـه ِف ِيهـ ْـم أَ ْم َل)

(*)
1

فهــذه الوصيــة النبويــة لقــادة جيــوش المسـ ي ن
ـلم� ،تضمنــت محــاور وأبعــاداً دينيــة وسياســية

وعســكرية ،تخــص ذواتهــم والمنقاديــن إلمرتهــم ،وكيفيــة التعامــل مــع مــن يواجهــون مــن النــاس،

وذلــك عــى النحــو آ
ال ت ي�:

التوصية بالتقوى:
كان النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يبــدأ توجيهاتــه الكريمــة أ
للمـ يـر الــذي يســند إليــه قيــادة
بي
جيــش مســلم ،بتوصيتــه بتقــوى اللــه ،مــا يــدل عــى العنايــة الفائقــة بالقيمــة الدينيــة للتقــوى ،وأثرها
المرجــو ف ي� تربيــة عنــارص الجيــش ،وتهذيــب ســلوكهم ،واالرتقــاء بمســتوى أدائهــم ،ف ي� إطــار مرضــاة

أ
ت
ت
ت
ـ� تصــدر
اللــه وخشــيته ،وهــذه ال�بيــة تــرك بصمــات واضحــة عــى المواقــف وردود الفعــال الـ ي
عنهــم ف ي� أحــوال الرخــاء والشــدة ،عــى حــد ســواء ،ولــم يتــم البــدء بالحــث عــى التقــوى صدفــة أو
عبث ـاً ،وإنمــا هــي أســاس لقبــول أ
العمــال وصالحهــا ،وأصلهــا مكنــون ف ي� القلــوب والصــدور ،وآثارهــا
الم َعرفــة بالخــوف مــن الجليــل ،والعمــل نز
بالت�يــل ،والرضا
تبــدو جليــة عــى الجــوارح ،كيــف ال؟! وهــي ُ َّ
والعــداد ليــوم الرحيــل ،وقــد أوىص بهــا اللــه المسـ ي ن
ـلم� ومــن ســبقهم مــن أهــل الكتــاب،
بالقليــل ،إ

ف أ
ف
ـاب ِمــن َق ْب ِل ُكـ ْـم
فقــال عــز وجــلَ :
ات َو َمــا ِ ي� ال َ ْر ِض َو َل َقـ ْـد َو َّص ْي َنــا ا َّل ِذيـ َ
السـ َـم َاو ِ
ـن أُوتُــواْ ا ْل ِك َتـ َ
{ول ّلـ ِـه َمــا ِ ي� َّ
َوإيَّا ُكـ ْـم أَ ِن اتَّ ُقــواْ ال ّلــهَ ( }....النســاء ،)131 :وهــي خـ يـر ال ـزاد المــوىص بالـ ت ز
ـ�ود بــه ،مصداق ـاً لقولــه عــز
ِ

أ
ـاب} (البقــرة ،)197 :وهــي خـ يـر لبــاس،
وجــلَ :
ـر الـ َّز ِاد ال َّت ْقـ َ
ـوى َواتَّ ُقـ ِ
{...وتَـ َز َّو ُدواْ َفـ ِـإ َّن خَ ـ ي ْ َ
ـون يَــا أُ ْوِ يل ال َ ْل َبـ ِ
* صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والس� ،باب تأم� المام أ
المراء عىل البعوث...
ي إ
ي
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حســب المبـ ن ف
ـو َءا ِتك ُْم َو ِريش ـاً
ي
ـو ِاري َسـ ْ
ـ� ي� قولــه عــز وجــل{ :يَــا بَ ـ ِن ي آ َد َم َقـ ْـد أَن َز ْل َنــا َع َل ْي ُكـ ْـم ِل َباس ـاً يُـ َ
ولبــاس الت ْقــوى َذلــكَ خَ ــر َذلــكَ مــن آيــات ال ّلــه َلع َّلهــم ي َّذ َّكــرون} أ
(الع ـراف ،)26:وأمــر اللــه بالتعــاون
ِ َ ُ ْ َ ُ َ
يْ ٌ ِ ِ ْ َ ِ
َ ِ َ ُ َّ َ َ ِ

الثْـ ِـم َوا ْل ُعـ ْـد َو ِان
ـوى َوال َ ت ََع َاونُــواْ َعـ َـى ِإ
عليهــا والـ بـر ،فقــال جــل شــأنهَ :
ـر َوال َّت ْقـ َ
{...وت ََع َاونُــواْ َعـ َـى ا ْلـ ب ِّ
ـاب} (المائــدة.)2 :
َواتَّ ُقــواْ ال ّلــهَ ِإ َّن ال ّلــهَ شَ ـ ِـد ُيد ا ْل ِع َقـ ِ
والخ�يــة ،مصداقـاً لقولــه تعــاىلَّ ...{ :ل َم ْسـ ِـج ٌد
وأي عمــل يؤســس عليهــا يفــوق غـ يـره بالفضــل
ي
ـوم ِفيـ ِـه ِفيـ ِـه ِر َجـ ٌ
ـب
ـو ٍم أَ َحـ ُّ
ـال يُ ِح ُّبـ َ
ـق أَن تَ ُقـ َ
ـوى ِمـ ْ
ـن أَ َّو ِل يَـ ْ
ـس َعـ َـى ال َّت ْقـ َ
ـون أَن يَ َتطَ َّهـ ُـرواْ َوال ّلــهُ يُ ِحـ ُّ
أُ ِّسـ َ
يــن} (التوبــة.)108:
ا ْل ُمطَّ ِّه ِر َ

وألــزم اللــه المؤمنـ ي ن
ـ� كلمتهــا ،فقــال عــز وجــلَ ...{ :فأَن ـ َز َل ال َّلــهُ َسـ ِـكي َن َتهُ َعـ َـى َر ُســو ِل ِه َو َعـ َـى

َان ال َّلــهُ
ـوى َوكَانُــوا أَ َحـ َّ
ـق ِب َهــا َوأَهْ َل َهــا َوك َ
ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� َوأَ ْل َز َم ُهـ ْـم ك َِل َمـ َـة ال َّت ْقـ َ

ش
� ٍء َع ِليم ـاً} (الفتــح.)26 :
ِب ـك ُِّل َ ي ْ

اج ْوا
اج ْي ُتـ ْـم َفـ َـا تَ َت َن َ
ـن َآم ُنــوا ِإ َذا تَ َن َ
وخصهــا اللــه والـ بـر بالمناجــاة ،فقال عز وجــل{ :يَــا أَيُّ َها ا َّل ِذيـ َ
ـوى َواتَّقُوا ال َّلهَ
ِب ْ ِإ
ـول َوتَ َن َ
اج ْوا ِبا ْل ِب ِّ� َوال َّت ْقـ َ
الر ُسـ ِ
الثْـ ِـم َوا ْل ُعـ ْـد َو ِان َو َم ْع ِص َي ِت َّ

ش
ون}(المجادلة.)9:
� َ
ا َّل ِذي ِإ َل ْيـ ِـه ت ُْح َ ُ

ـو أَهْ ـ ُـل
{و َمــا يَ ْذ ُكـ ُـر َ
واللــه أهــل التقــوى ،مصداق ـاً لقولــه عــز وجــلَ :
ون ِإ َّل أَن يَشَ ــا َء ال َّلــهُ هُ ـ َ

أ
َان َعـ َـى
ـت ِإن ك َ
ـوى َوأَهْ ـ ُـل ا ْل َمغْ ِفـ َـر ِة} (المدثــر ،)56:واللــه يشــجع المــر بهــا ،فيقــول تعــاىل{ :أَ َرأَيْـ َ
ال َّت ْقـ َ
ْــوى}
ا ْل ُه َ
ــر ِبال َّتق َ
ــدى* أَ ْو أَ َم َ

(العلــق.)12 - 11:

فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لمــا بــدأ وصيتــه ألم ـراء الجيــوش ف ي� خاصــة أنفســهم

بالتقــوى ،هــدف إىل جـن ي ثمــار الخـ يـر منهــم ،فالمفـ تـرض بالمتقــي أن يخــاف اللــه ،فيتجنــب الخطايــا
آ
والثــام ،فــا يــرق ،وال يغــش ،وال يكــذب ،وال يعمــل لخاصــة نفســه عــى حســاب غـ يـره ،وال ينتقــم
ـ� يغ�هــم ،وال يظلــم عــدواً وال صديقـاً ،وال يحــرم صاحــب حــق مــن
لنفســه ،وال يقـ ِّـرب محبيــه ويُقـ ي
نيلــه ،مــن هنــا كانــت التوصيــة بهــا ف� منتهــى أ
الهميــة ،والحاجــة إليهــا ماســة ،وبخاصــة ممــن تنــاط
ي

بــه إمــرة أو مســؤولية.
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النبي الهادي ،صىل الله عليه وسلم،
يويص قادة جيوشه بالقيم النبيلة ،واألخالق الحميدة

التوصية برعاية شؤون الجند:
ـع توصيـ َـة أمـراء الجيــوش بالتقــوى ،بتوصيتهــم بمــن يكــون
كان صــى اللــه عليــه وســلم ،يُ ْت ِبـ ُ

باليمــان ،وخشــية
ـن ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
ـرا ،ممــا يعـن ي الحــرص عــى بنــاء جيــش معــد ومحصــن إ
َم َع ُهــم ِمـ َ
� خَ ـ ي ْ ً
اللــه ،والرحمــة ،والحــب ،وحســن الخلــق؛ أي جيــش قــوي ذاتيــاً ،خُ لقُــه قويــم ،مســلح بعقيــدة
صلبــة ،خشــية اللــه مقدمــة لديــه عــى مــا ســواها ،يكــون بنــاؤه قويـاً ،وحرصــه عــى تحقيــق الغايــة
ـر بالقهــر والجـ بـروت ،واللــه ســائل كل راع عمــا
النبيلــة وافـراً ،بخــاف الجيــش المتناحــر ،أو الــذي يُ َّسـ ي ُ
اسـ تـرعاه ،حســب مــا جــاء ف ي� الحديــث الصحيــح عــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر ،ر�ض ي اللــه عنهمــا ،أَنَّــهُ ســمع
اعَ ،و َم ْسـ ُئ ٌ
اع َو َم ْسـ ُئ ٌ
َر ُسـ َ
ول
ال َمـ ُ
ـن َر ِع َّي ِتـ ِـهَ ،ف ِإ
ول َعـ ْ
ـام َر ٍ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــولُ ( :ك ُّل ُكـ ْـم َر ٍ
ف
ف
ـو َم ْس ـ ُئ ٌ
ـي
ـن َر ِع َّي ِتـ ِـهَ ،و َ
ول َعـ ْ
َعـ ْ
اعَ ،وهُ ـ َ
المـ ْـرأَ ُة ِ ي� بَ ْيـ ِ
ـن َر ِع َّي ِتـ ِـهَ ،و َّ
ـت ز َْو ِج َهــا َر ِاع َيـ ٌـةَ ،و ِهـ َ
الر ُجـ ُـل ِ ي� أَهْ ِلـ ِـه َر ٍ
ف
ـن َر ِع َّي ِتـ ِـهَ ،قـ َ
ـو َم ْسـ ُئ ٌ
ـالَ :ف َسـ ِـم ْع ُت هَ ــؤُ ال َ ِء
ول َعـ ْ
َم ْسـ ُئو َل ٌة َعـ ْ
اعَ ،وهُ ـ َ
ـن َر ِع َّي ِت َهــاَ ،والخَ ـ ِ
ـاد ُم ِ ي� َمـ ِ
ـال َسـ ِّي ِد ِه َر ٍ
ف
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم َقـ َ
ـال
ِمـ َ
ـ�َ ِّ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،وأَ ْح ِسـ ُ
الر ُجـ ُـل ِ ي� َمـ ِ
ـالَ :و َّ
ـن ال َّنـ ِب ي
ـب ال َّنـ ِب ي
(*)
اعَ ،و ُك ُّل ُكـ ْـم َم ْس ـ ُئ ٌ
اعَ ،و َم ْس ـ ُئ ٌ
ـن َر ِع َّي ِتـ ِـه)
ول َعـ ْ
ول َعـ ْ
ـن َر ِع َّي ِتـ ِـهَ ،ف ُك ُّل ُكـ ْـم َر ٍ
أَ ِبيـ ِـه َر ٍ
1

وخلفــاء المسـ ي ن
ـلم� الراشــدون كانــوا يحرصــون أشــد الحــرص عــى القيــام بواجــب الرعايــة
عــى الوجــه الــذي يرضــاه ســبحانه ،وكانــوا يجتهــدون ف ي� أداء أدوارهــم بمــا يحقــق مصالــح العبــاد،
ومــن الشــواهد عــى منحاهــم الكريــم هــذا ،مــا كان مــن عمــر ،ر�ض ي اللــه عنــه ،ف ي� مســألة اســتخالف
ــت عــى َحف َْص َ
َــر
ــة ،فقالــت :أَ َع ِل ْم َ
ــر ،قــالَ ( :دخَ ْل ُ
ي
ــت أَ َّن أَبَــاكَ غ ي ْ
أمــر مــن بعــده ،فعــن ابــن ُع َم َ

ف
َت
ـت أَ ن ي ِّ� أُ َك ِّل ُمــهُ ي� ذلــكَ ،ف َسـك ُّ
ُم ْسـ َتخْ ِل ٍف؟ قــال :قلــت :مــا كان ِل َيف َْعـ َـل ،قالــت :إنــه َف ِاعـ ٌـل ،قــالَ :ف َح َل ْفـ ُ
ـت عليــه،
ـتَ ،ف َدخَ ْلـ ُ
ـت َكأَن ََّمــا أَ ْح ِمـ ُـل ِب َي ِمي ـ ِن ي َج َبـ ًـا حـ تـى َر َج ْعـ ُ
حـ تـى َغـ َـد ْو ُت ،ولــم أُ َك ِّل ْمــهُ  ،قــالَ :فكُ ْنـ ُ
ن
ـت
ـر ُه ،قــال :ثُـ َّـم قلــت لــه :ن يإ� ســمعت النــاس يَقُو ُلـ َ
ـون َمقَا َلـ ًـةَ ،فآ َل ْيـ ُ
َف َسـأَ َل ِ ي� عــن َحـ ِ
ـال النــاس ،وأنــا أُخْ ـ ِب ُ
ـر ُم ْسـ َتخْ ِل ٍفَ ،و ِإنَّــهُ لــو كان لــك َر ِاعــي ِإ ِبـ ٍـل ،أو َر ِاعــي َغ َنـ ٍـم ،ثُـ َّـم َجــا َءكَ
أَ ْن أَ ُقو َل َهــا لــك ،ز َع ُمــوا أَنَّــكَ َغـ ي ْ ُ
ـع َرأْ َســهُ َســا َع ًة ،ثُـ َّـم
ـت أَ ْن قــد َض َّيـ َ
ـوِ يل َف َو َضـ َ
َوت ََر َك َهــاَ ،رأَيْـ َ
ـعَ ،ف ِر َعايَـ ُـة النــاس أَشَ ـ ُّـد ،قــالَ :ف َوا َف َقــهُ َقـ ْ
راع ف ي� مال سيده.
* صحيح البخاري ،كتاب العتق ،باب العبد ٍ
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ظ ِدي َنــهُ َ ،و ِإ ن ي ِّ� َلـئِ ن ْ َل أَ ْسـ َتخْ ِل ْف ،فــإن َر ُسـ َ
إل ،فقــالِ :إ َّن ال َّلــهَ عــز وجــل يَ ْح َفـ ُ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه
َر َف َعــهُ ي ّ
اس ـ َتخْ َل َف ،قــالَ :ف َوال َّلـ ِـه مــا هــو إال
عليــه وســلم ،لــم يَ ْس ـ َتخْ ِل ْفَ ،و ِإ ْن أَ ْس ـ َتخْ ِل ْف ،فــإن أَبَــا بَ ْكـ ٍـر قــد ْ
أَ ْن َذ َكـ َـر َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه،
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،وأَبَــا بَ ْكـ ٍـرَ ،ف َع ِل ْمـ ُ
ـت أَنَّــهُ لــم يَ ُكـ ْ
ـن ِل َي ْعـ ِـد َل ِب َر ُسـ ِ
ـر ُم ْس ـ َتخْ ِل ٍف)
صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ َحـ ًـدا َوأَنَّــهُ َغـ ي ْ ُ
فأنظــار أ
ـ� تنصــب عــى مــا يــر�ض
المـراء المخلصـ ي ن

()1

ي اللــه عنهــم ،ومــا يحقــق مصالــح العبــاد،
ويــرف عنهــم الـ شـر ،بخــاف الذيــن تت�كــز جهودهــم حــول جـن ي المنافــع ،والكســب غـ يـر المـ شـروع
ن
ون
ـ� ،صــى الله عليه وســلم ،بقولــه(ِ :إنَّ ُكـ ْـم َسـ َت ْح ِر ُص َ
المســتثمر مــن مناصبهــم ،متناسـ يـ� تحذيــر النـ ب ي
َاط َمـ ُـة)
ال َمــا َر ِةَ ،و َس ـ َتك ُ
عــى ْ ِإ
الم ْر ِض َعـ ُـةَ ،و ِب ْئ َسـ ْ
ُون ن ََد َامـ ًـة يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،ف ِن ْعـ َـم ُ
ـت الف ِ
ولــم يكــن يكْ تفــى بالتوصيــة النظريــة أ
للمـ يـر بالرفــق برعايــاه ،وإنمــا كانــت هنــاك متابعــة
ُ
أ
ت
ـت َعا ِئشَ ـ َـة
اسـ َـة ،قــال( :أَتَ ْيـ ُ
ـ� تحــدث خــال إمرتــه ،فعــن عبــد الرحمــن بــن ِش َم َ
لمجريــات المــور الـ ي
ش
َ َ
ـر ،فقالــتَ :ك ْيـ َـف كان َص ِاح ُب ُكـ ْـم
� ٍء ،فقالــتِ :م َّمـ ْ
ـن أنــت؟ فقلــتَ :ر ُجـ ٌـل مــن أَهْ ـ ِـل ِمـ ْ َ
أ ْس ـأ ُل َها عــن َ ي ْ
َلك ف
يــه
ُــم هــذه ،فقــال :مــا نَق َْم َنــا منــه شــيئاً ،إن كان َل َي ُم ُ
ُــم ي� َغ َزا ِتك ْ
ْ
ــرَ ،ف ُي ْع ِط ِ
ــل ِم َّنــا ا ْل َب ِع ي ُ
ــوت ِل َّلر ُج ِ
()2

ن
ـرَ ،وا ْل َع ْبـ ُـد َف ُي ْع ِطيـ ِـه ا ْل َع ْبـ َـدَ ،ويَ ْح َتـ ُ
ا ْل َب ِعـ ي َ
ـاج إىل ال َّن َف َقـ ِـة َف ُي ْع ِطيـ ِـه ال َّن َف َقـ َـة ،فقالــت :أَ َمــا إنــه َل يَ ْم َن ُع ـ ِ ي
ف
ـركَ مــا ســمعت مــن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
الــذي َف َعـ َـل ي� ُم َح َّمـ ِـد بــن ب يأ� بَ ْكـ ٍـر أَ ِخــي أَ ْن أُخْ ـ ِب َ
ف ت
ت
ـن
ـ� شــيئاًَ ،فشَ ـ َّ
ـق عليهــمَ ،فاشْ ـق ُْق عليــهَ ،و َمـ ْ
وســلم  ،يقــول ي� بَ ْيـ ِ ي
ـ� هــذا :اللهــم مــن َوِ ي َل مــن أَ ْمـ ِـر أُ َّمـ ِ ي
ت
()3
ـق ِبـ ِـه)
ـق ِب ِهـ ْـمَ ،فا ْر ُفـ ْ
ـ� شــيئاًَ ،ف َر َفـ َ
َوِ ي َل مــن أَ ْمـ ِـر أُ َّمـ ِ ي
ت
وكان مــن مناهــج أمـراء المسـ ي ن
ـ� يتولونهــا ،أنهــم
ـلم� عــى مختلــف مســتويات المســؤولية الـ ي
كانــوا ينتــرون للضعيــف حـ تـى يأخــذوا لــه حقــه ،فهــذا أبــو بكــر ،ر�ض ي اللــه عنــه ،ف ي� خطــاب تو ِّليــه
ن
بخ�كــم ،فــإن
ـإ� قــد وليــت عليكــم ،ولســت ي
منصــب الخالفــة ،يقــول( :أمــا بعــد؛ أيهــا النــاس؛ فـ ي
ن
ن
ـو� ،الصــدق أمانــة ،والكــذب خيانــة ،والضعيــف فيكــم قــوي
ـو� ،وإن أســأت فقومـ ي
أحســنت فأعينـ ي
المارة ،باب االستخالف وتركه.
 .1صحيح مسلم ،كتاب إ
أ
المارة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الحكام ،باب ما يكره من الحرص عىل إ
المام العادل...
المارة ،باب فضيلة إ
 .3صحيح مسلم ،كتاب إ

8

النبي الهادي ،صىل الله عليه وسلم،
يويص قادة جيوشه بالقيم النبيلة ،واألخالق الحميدة

ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
�
ع
ا ا ي�� دد

ن
أطيعو� مــا أطعت
عنــدي ،حـ تـى آخــذ لــه حقــه ،والقــوي منكــم ضعيف عنــدي ،حـ تـى آخذ منــه الحــق،
ي
اللــه ورســوله ،فــإذا عصيــت اللــه ورســوله ،فــا طاعــة يل عليكــم ،قومــوا إىل صالتكــم يرحمكم اللــه)
ومــن وصايــا الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ألمرائــه ،أن ييــروا وال يعــروا ،ويبـ شـروا

()1

ـث
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بَ َعـ َ
وال ينفــروا ،فعــن َسـ ِـع ِيد بــن ب يأ� بُـ ْـر َد َة عــن أبيــه عــن َجـ ِّـد ِه ،أَ َّن النـ ب ي

ش
ِّــراَ ،وتَطَ َاو َعــا وال تَخْ َت ِلفَــا)
ــرا وال تُ َنف َ
ُم َعــا ًذا َوأَبَــا ُم َ
ــوس إىل ا ْل َي َم ِ
ــراَ ،وبَ ِّ َ
ــرا وال ت َُع ِّ َ
ــن ،قــال( :يَ ِّ َ

()2

تحديد منطلقات الحرب املرشوعة وغايتها:
بعــد إعــداد القــادة لتحمــل المســؤولية ،وتســليحهم بالتقــوى ،وحثهــم عــى الرحمــة
ف
الســام،
بالمؤتمريــن لهــم ،يحــدد الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،منطلقــات المعــارك الحربية ي� إ
فهــي للــه ،ال لمصالــح فئويــة ،وال لمنافــع شــخصية ،تبــدأ باســمه ســبحانه ،ومنهجهــا العمل ف ي� ســبيله،
أ
ف
ـن
اسـ ِـم اللـ ِـه ِ ،ي� َسـ ِـب ِيل اللـ ِـهَ ،قا ِت ُلــوا َمـ ْ
فــكان صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول لمـراء جيوشــهَ « :ا ْغـ ُزوا ِب ْ
ولمــا تكــون الغايــة ابتغــاء مرضــاة اللــه ،والمنهــج
َك َفـ َـر ِباللـ ِـه) فهــي معــارك واضحــة الغايــة والمنهــجّ ،
معــ� ش�عــه جــل ف� عــاه ،فســيختلف أداء أ
ينبــع مــن ي ن
المــراء والجنــد فيهــا عــن يغ�هــم ،فهــم
ي
ـ� مــن يتبــع منهــج اللــه ،وبـ ي ن
يســتظلون ويتقيــدون بحكــم الـ شـرع وقيمــه وأخالقــه ،وشــتان بـ ي ن
ـ� مــن
ـ� المنهجـ ي ن
يتبعــون ســواه مــن مناهــج ،واللــه ســبحانه أشــار إىل الفــرق بـ ي ن
ـ� ف ي� المضمــون والغايــات
ف
السـ َـماء َمــاء
والنتائــج والثمــار ،ي� كثـ يـر مــن آيــات قرآنــه الكريــم ،منهــا قولــه عــز وجــل{ :أَن ـ َز َل ِمـ َ
ـن َّ
ف
ـار ابْ ِتغَ ــاء ِح ْل َيـ ٍـة أَ ْو
وقـ ُـد َ
َف َســا َل ْت أَ ْو ِديَـ ٌـة ِبق ََد ِرهَ ــا َف ْ
الس ـ ْي ُل َزبَــداً َّر ِابي ـاً َو ِم َّمــا يُ ِ
اح َت َمـ َـل َّ
ون َع َل ْيـ ِـه ِ ي� ال َّنـ ِ
ـاس
ـاع َزبَـ ٌـد ِّم ْث ُلــهُ ك ََذ ِلــكَ يَـرض ْ ِ ُب ال ّلــهُ ا ْل َحـ َّ
ـب ُج َفــاء َوأَ َّمــا َمــا يَن َفـ ُ
ـق َوا ْل َب ِاطـ َـل َفأَ َّمــا ال َّزبَـ ُـد َف َي ْذهَ ـ ُ
ـع ال َّنـ َ
َم َتـ ٍ
الَرض ك ََذلــكَ ي ـرض ْ ب ال ّلــهُ أ
َفيم ُكـ ُ ف أ
ال َ ْم َثـ َ
ـال} (الرعــد)17:
َْ
ـث ِ ي� ْ ِ
ِ َ ِ ُ
ف
ين
للعالم�،
الســام غايتهــا طاهــرة ،ومنهجهــا نظيــف وقويــم ،والظفــر فيهــا خـ يـر
فالحــرب ي� إ
ومــن آ
ن
ــون ِ ف ي�
المعــرة عــن بعــض هــذه
اليــات القرآنيــة
يــن َآم ُنــواْ يُقَا ِت ُل َ
ب
المعــا� ،قولــه تعــاىل{ :ا َّل ِذ َ
ي
ســبيل ال ّلــه وا َّلذيــن َك َفــرواْ يقَات ُلـ ف
َان
ـوت َفقَا ِت ُلــواْ أَ ْو ِل َيــاء الشَّ ـ ْيطَ ِان ِإ َّن َك ْيـ َـد الشَّ ـ ْيطَ ِان ك َ
َ ِ ِ ِ َ ِ َ ُ ُ ِ َ
ـون ِ ي� َسـ ِـب ِيل الطَّا ُغـ ِ
َض ِعيفــاً} (النســاء)76:

 .1تخريج أحاديث الكشاف.406 /2 :
والس� ،باب ما يكره من التنازع واالختالف ف ي� الحرب.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
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أخــاق اإلســام الســامية متيــز ســلوك امللتزمــن بهــا حتــى يف
معاركهــم مــع أعدائهــم:

الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف� حديثــه ش
ال�يــف المذكــور آنفـاً ،يــرىس مبــادئ احـ تـرام
ي
ف
ت ف
ـن َك َفـ َـر ِباللـ ِـه،
حقــوق إ
اسـ ِـم اللـ ِـه ِ ،ي� َسـ ِـب ِيل اللـ ِـهَ ،قا ِت ُلــوا َمـ ْ
النســان حــى ي� الحــروب ،فيقــول( :ا ْغـ ُزوا ِب ْ

يــدا)...
ــد ُرواَ ،و َل ت َْم ُث ُلــواَ ،و َل تَ ْق ُت ُلــوا َو ِل ً
اغْــ ُزوا َو َل تَغُ ُّلــواَ ،و َل تَغْ ِ

()1

فهــذه الوصيــة الســامية ،تضمنــت النهــي عــن مثالــب يتهــاون كثـ يـر مــن النــاس بهــا ،وبخاصــة
ن ف
ت
الــ� يخوضونهــا ،ت
فيق�فــون جرائــم بحــق
مــن ش�يحــة
ي
المتقاتلــ� ي� خضــم المعــارك والحــروب ي
النســانية ،ينــدى لهــا ي ن
جبــ� كل إنســان كريــم.
إ
ومعـىن الغلــول الخيانــة ف ي� المغنــم مطلقـاً ،والغــدر ضــد الوفــاء ،أمــا المثلــة فيقــال :مثــل

بالقتيــل إذا قطــع أنفــه أو أذنــه أو مذاكـ يـره ،أو شــيئاً مــن أطرافــه ،والمـراد بالوليــد المنهــي عــن قتلــه
ف
()2
غــر البالــغ ســن التكليــف.
ي� الحــرب ،ي
ف
و� هــذه الكلمــات مــن الحديــث فوائــد مجمــع عليهــا ،وهــي تحريــم
يقــول إ
المــام النــووي :ي
الغــدر ،وتحريــم الغلــول ،وتحريــم قتــل الصبيــان إذا لــم يقاتلــوا ،وكراهــة المثلــة ،واســتحباب
المــام أم ـراءه وجيوشــه بتقــوى اللــه تعــاىل ،والرفــق بأتباعهــم ،وتعريفهــم مــا يحتاجــون ف ي�
وصيــة إ
غزوهــم ،ومــا يجــب عليهــم ،ومــا يحــل لهــم ،ومــا يحــرم عليهــم ،ومــا يكــره ،ومــا يســتحب.
أ
ومــن أ
الدلــة ش
ـ� أَن يَغُ ـ َّـل َو َمــن
{و َمــا ك َ
ال�عيــة المســاندة لنواهــي الم ـراء هــذه ،قولــه تعــاىلَ :
َان ِل َنـ ِب ي ٍّ
يغْ ُلـ ْـل ي ـأْت بمــا َغـ َّـل يــوم ا ْلقيامــة ثُــم تُـ ف
ـون} (آل عم ـران)161:
ـو َّ� ك ُُّل نَ ْفـ ٍـس َّمــا ك ََس ـ َب ْت َوهُ ـ ْـم ال َ يُظْ َل ُمـ َ
َ ِ َِ
َ
َ ْ َ ِ َ َ ِ َّ َ
()3

وقوله صىل الله عليه وسلمِ ( :لك ُِّل غ َِاد ٍر ِل َوا ٌء يُ ْن َص ُب ِبغَ ْد َرِت ِه)

()4

 .1صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والس� ،باب تأم� المام أ
المراء عىل البعوث...
ي إ
ي
 .2سبل السالم46 /4 ،
 .3صحيح مسلم شب�ح النووي37/ 12 ،
لل� والفاجر.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الجزية ،باب إثم الغادر ب
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القتال يف اإلسالم وسيلة ال غاية:
ـلم� بـ ي ن
تخيـ يـر الطــرف المحــارب مــن قبــل جيــش المسـ ي ن
ـ� القبــول بأحــد خيــارات ثالثــة ،يــدل
ف
ـت َعـ ُـد َّوكَ
عــى أن الحــرب ي� إ
(و ِإ َذا َل ِقيـ َ
الســام وســيلة ال غايــة ،حيــث يقــول صــى اللــه عليــه وســلمَ :
ِم َ ش
ــن َمــا أَ َجابُــوكَ َفا ْق َب ْ
ــال  -أَ ْو ِخ َ
ــم ِإ َل ث َ َ
ــمَ ،وك َّ
ُــف
� ِك ي ن َ
ــل ِم ْن ُه ْ
ــ�َ ،فا ْد ُع ُه ْ
ــا ٍل َ -فأَيَّ ُت ُه َّ
ــا ِث ِخ َص ٍ
ــن ا ْل ُم ْ ِ
(*)
ــا ِمَ ،ف ِــإ ْن أَ َجابُــوكَ َ ،فا ْق َب ْ
ال ْس َ
ــمَ ،وك َّ
ــم)
ــم ِإ َل ْ ِإ
ُــف َع ْن ُه ْ
ــل ِم ْن ُه ْ
ــم ا ْد ُع ُه ْ
ــم ،ث ُ َّ
َع ْن ُه ْ
1

عــدوك مــن
جــاء ف ي� مرقــاة المفاتيــح ،أن قولــه صــى اللــه عليــه وســلم( :وإذا لقيــت
ّ
أ
ن
ش
ـ� :هــو مــن بــاب تلويــن الخطــاب ،خاطــب ّأوال ً
الم�كـ يـ�  )...الخطــاب لمـ يـر الجيــش ،قــال الطيـ ب ي
عامـاً ،فدخــل فيــه أ
المـ يـر دخــوال ً ّأوليـاً ،ثــم خــص الخطــاب بــه ،فدخلــوا فيــه عــى ســبيل التبعيــة،

(فادعهــم إىل ثــاث خصــال)؛ أي مرتبــة أو خــال  -شــك مــن ال ـراوي  -والخصــال والخــال بكرسهمــا
جمــع الخصلــة ،والخَ لــة بفتحهمــا ،ف ي� معـىن واحــد( ،فأيتهــن) بالرفــع ،والضمـ يـر للخصــال المدعــوة،
(و ُكـ َّـف) بضــم الــكاف،
(مــا أجابــوك) أي قبلوهــا منــك ،ومــا زائــدة (فاقبــل منهــم) ج ـزاء الـ شـرطَ ،
وفتــح الفــاء ،ويجــوز ضمهــا وكرسهــا ،أي امتنــع( ،عنهــم) أي ف� أ
الوليـ ي ن
ـ�( ،ثــم ادعهــم) أي إذا عرفــت
َُْ ْ
ي

الجمــال ،فاعلــم حكمهــا عــى طريــق التفصيــل( ،فادعهــم) أي أوال ً
مــا ذكــر مــن الخصــال عــى وجــه إ
الســام( ،فــإن أجابــوك فاقبــل منهــم ،وكــف عنهــم ،ثــم ادعهــم إىل التحــول) أي االنتقــال( ،مــن
إىل إ
الســام ،وهــذا مــن توابــع الخَ صلــة
دارهــم) أي مــن بــاد الكفــر (إىل دار المهاجريــن) أي إىل دار إ
أ
(وأخ�هــم أنهــم إن فعلــوا ذلــك) أي التحــول (فلهــم مــا للمهاجريــن) أي مــن الثــواب،
الوىل،
ب
واســتحقاق مــال الفــيء ،وذلــك االســتحقاق كان ف� زمنــه ،فإنــه كان ينفــق عــى المهاجريــن مــن حـ ي ن
ـ�
ي
ف
المــام ،ســواء أكان مــن بــإزاء العــدو كافيـاً أم ال ،بخــاف غـ يـر
الخــروج إىل الجهــاد ي� أي وقــت أمرهــم إ
ـدو مــن بــه الكفايــة ،وهــذا
المهاجريــن ،فإنــه ال يجــب عليهــم الخــروج إىل الجهــاد ،إن كان بــإزاء العـ ّ
مع ـىن قولــه( :وعليهــم مــا عــى المهاجريــن) أي مــن الغــزو.
* صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والس� ،باب تأم� المام أ
المراء عىل البعوث...
ي إ
ي
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(فأخ�هــم أنهــم يكونــون كأعراب المسـ ي ن
ـلم�)
(فــإن أبــوا) أن يتحولــوا منهــا؛ أي مــن دارهــم،
ب
ف
ف
ف
و� نســخة بصيغة
أي الذيــن الزمــوا أوطانهــم ي� الباديــة ،ال ي� دار الكفــر( ،يجــري) بصيغــة المجهــول ،ي
المعلــوم ،أي يمـض (عليهــم حكــم اللــه الــذي يجــري عــى المؤمنـ ي ن
ـ�) أي مــن وجــوب الصــاة والزكاة
ي
ف
ش
�ء إال أن يجاهــدوا مــع
ي
وغ�همــا ،والقصــاص والديــة ونحوهمــا (وال يكــون لهــم ي� الغنيمــة والفــيء ي
المسـ ي ن
ـلم� (فــإن هــم أبــوا) مــن بــاب مــا أضمــر عاملــه عــى ش�يطــة التفسـ يـر ،وهــو يفيــد المبالغــة،
ف
الســام (فســلهم) أي فاطلــب منهــم
الســناد ي� التعبـ يـر ،أي فــإن امتنعــوا عــن إ
والتقديــر لتكريــر إ

(الجزيــة) وهــو إشــارة إىل الخصلــة الثانيــة.
(فإن هم أبوا) أي عن قبول الجزية (فاستعن بالله وقاتلهم) إشارة إىل الخصلة الثالثة.
(وإذا حــارصت أهــل حصــن) أي مــن الكفــار (فــأرادوك) أي طلبــوا منــك (أن تجعــل
لهــم ذمــة اللــه وذمــة نبيــه) أي عهدهمــا وأمانهمــا (فــا تجعــل لهــم ذمــة اللــه وال ذمــة نبيــه)،
أي ال باالجتمــاع وال باالنفــراد (ولكــن اجعــل لهــم ذمتــك وذمــة أصحابــك) ،فإنكــم (أن تُخفــروا)
مــن أ
الخفــار ،أي تنقضــوا (ذممكــم وذمــم أصحابكــم أهــون مــن أن تخفــروا ذمــة اللــه وذمــة
رســوله) ،ثــم المعــىن أنهــم لــو نقضــوا عهــد اللــه ورســوله لــم تــدر مــا تصنــع بهــم ت
حــى
يــؤذن لكــم بوحــي ونحــوه فيهــم ،وقــد يتعــذر ذلــك عليــك لســبب غيبتــك وبعــدك مــن مهبــط
الوحــي ،بخــاف مــا إذا نقضــوا عهــدك ،فإنــك إذا نزلــت عليهــم فعلــت بهــم مــن قتلهــم أو
�ض ب الجزيــة أو ت
اســرقاقهم ،أو المــن أو الفــداء ،حســب مــا تــرى مــن المصلحــة ف ي� حقهــم.
(وإن حــارصت أهــل حصــن ،فــأرادوك أن نز
ت�لهــم عــى حكــم اللــه ،فــا ت نزُ�لهــم عــى حكــم
اللــه وعــى حكــم رســوله ،ولكــن أنزلهــم عــى حكمــك ،فإنــك ال تــدري أتصيــب حكــم اللــه فيهــم ،أم
ال) قــال النــووي :قولــه( :فــا تجعــل لهــم ذمــة اللــه) نهــي نز
ت�يــه ،فإنــه قــد ينقضهــا مــن ال يعــرف
حقهــا ،وينتهــك حرمتهــا بعــض أ
العـراب ،وســواد الجيــش ،وكــذا قولــه( :فــا نز
ت�لهــم عــى حكــم اللــه)
نهــي نز
ت�يــه ،وفيــه حجــة لمــن يقــول ليــس كل مجتهــد مصيب ـاً ،بــل المصيــب واحــد ،وهــو الموافــق
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لحكــم اللــه ف� أ
المــر نفســه ،ومــن يقــول إن كل مجتهــد مصيــب ،يقــول معـىن قولــه( :فإنــك ال تــدري
ي
نز
ـ� وحــي بخــاف مــا حكمــت ،كمــا قــال ف ي� حديــث
أتصيــب حكــم اللــه فيهــم) إنــك ال تأمــن أن يـ ل عـ ي ّ
ب يأ� ســعيد مــن تحكيــم ســعد بــن معــاذ ف ي� بــن ي قريظــة :لقــد حكمــت فيهــم بحكــم اللــه ،وهــذا
ىن
(*)
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فيكــون كل مجتهــد مصيب ـاً.
المع ـ منتــف بعــد النـ ب ي
الفضــل وال أ
فاللجــوء إىل القتــال ليــس الخيــار أ
اســتنفاد البدائــل
الول ،بــل يكــون بعــد
ِ
الســلمية أ
الخــرى ،فالوصــول الســلمي للغايــات ش
الم�وعــة ،مقــدم عــى الوصــول إليهــا بالقتــال،
1

ــراً َو َكفَــى ال َّلــهُ
وبهــذا الصــدد يقــول جــل شــأنهَ :
ــم َل ْ
َــروا ِبغَ ْي ِظ ِه ْ
{و َر َّد ال َّلــهُ ا َّل ِذ َ
ــم يَ َنا ُلــوا خَ ي ْ
يــن َكف ُ

ــ� ا ْل ِق َت َ
َان ال َّلــهُ
ــال َوك َ
ا ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ

َقويــاً عزيــزاً} أ
(الحــزاب)25:
ِ ّ َِ

والتاريــخ بأحداثــه ووقائعــه يشــهد لنجاعــة هــذا النهــج ،إذ اســتفاد منــه كثـ يـر مــن النــاس
الســام ،حيــث يقــول جــل شــأنه{ :يَ ْهـ ِـدي
فاهتــدوا ،وتركــوا الضــال ،وتلــك مــن أســمى غايــات دعــوة إ
ـور ِب ِإ ْذ ِنـ ِـه َويَ ْه ِد ِيهـ ْـم ِإ َل
ِبـ ِـه ال ّلــهُ َمـ ِـن اتَّ َبـ َ
الس ـا َ ِم َويُخْ ِر ُج ُهــم ِّمـ ِـن الظُّ ُل َمـ ِ
ـع ِر ْض َوانَــهُ ُس ـ ُب َل َّ
ـات ِإ َل ال ُّنـ ِ
ـات
ـاس ِمـ َ
ـن الظُّ ُل َمـ ِ
ص ٍاط ُّم ْسـ َت ِق ٍيم} (المائــدة ،)16:ويقــول ســبحانه{ :ا َلــر ِك َتـ ٌ
ـاب أَن َز ْل َنــا ُه ِإ َل ْيــكَ ِل ُتخْ ـ ِـر َج ال َّنـ َ
ِ َ
يــد} (إبراهيــم)1:
ــور ِب ِــإ ْذ ِن َربِّ ِه ْ
يــز ا ْل َح ِم ِ
ِإ َل ال ُّن ِ
ــم ِإ َل ِ َ
ص ِاط ا ْل َع ِز ِ

الســام ف� التعامــل مــع أشــخاص المسـ ي ن
ـلم� وأمرائهــم وأعدائهــم،
فهــذا جانــب مــن منهــج إ
ي
ف
ض
والمقبلـ ي ن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـ� عــى إ
الســام منهــم ،ورافـ ي ذلــك ،كمــا جــاء ي� وصيــة النـ ب ي
وتوجيهاتــه الكريمــة ألمـراء جيوشــه ،عــى أن يكــون ف ي� التذكـ يـر بــه عـ بـرة وآية لــكل متدبــر ف ي� النصوص،
وواقــع حيــاة النــاس ،ومــا يواجهــون ف ي� رصاعهــم وحروبهــم.

*مرقاة المفاتيح.438 - 436 /7 ،
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حسم الرصاع بني الحق والباطل
بالقتال يف سبيل الله
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله
رئيس التحرير

بــ� الحــق والباطــل أزل الوجــود ،دائــم الحضــور ف� حلبــات المواجهــة ي ن
الــراع ي ن
بــ�
ي
ي
الب�يــة أ
أهليهمــا ،فمنــذ أن وجــدت أ
الرسة ش
الوىل ،ظهــرت نــواة هــذا الـراع ،الــذي انتهــى بقتــل أحد
ابـن آدم عــى يــد أخيــه ،وتخلــل تلــك المواجهــة حــوار بينهمــا مثـ ّـل وجهــي المتصارعـ ي ن
ـ� ،فأحدهمــا
ي
يهــم بارتــكاب جريمــة قتــل نكـراء ،عدوانـاً وظلمـاً ،قائـا ألخيــه َ :أ
{ل َ ْق ُت َل َّنــكَ } حســب مــا تضمنــه قولــه
ً
ـق إ ْذ َقربــا ُقربانـاً َفت ُقبـ َـل مــن أَحدهمــا و َلــم يت َقبـ ْـل مــن آ
الخَ ـ ِـر
تعــاىلَ :
{واتْـ ُـل َع َل ْي ِهـ ْـم نَ َبـأَ ابْـن َ ي ْ آ َد َم ِبا ْل َحـ ِّ ِ َّ َ ْ َ
َ ِ ِ َ َ ْ ُ َ َّ ِ َ
ُ ِّ ِ
ـال َ أل َ ْق ُت َل َّنــكَ َقـ َ
َقـ َ
�}(المائــدة)27:
ـن ا ْل ُم َّت ِق ي ن َ
ـال ِإن ََّمــا يَ َت َق َّبـ ُـل ال ّلــهُ ِمـ َ
ـطت ِإ َ ي َّل يَـ َـدكَ ِل َت ْق ُت َل ـ ِن ي َمــا أَنَـاْ ِب َب ِاسـ ٍـط يَـ ِـد َي ِإ َل ْيــكَ
والمســتهدف بالقتــل يــرد عليــهَ { :ل ـئِ ن بَ َسـ َ

َ أل َ ْق ُت َلــكَ ِإ ن ي ِّ� أَخَ ُ
ــار
يــد أَن تَ ُبــو َء ِب ِإث ْ ِمــي َو ِإث ْ ِمــكَ َف َتك َ
ــاف ال ّلــهَ َر َّب ا ْل َعا َل ِم ي ن َ
ــ�* ِإ ن ي ِّ� أُ ِر ُ
ُــون ِم ْ
ــاب ال َّن ِ
ــن أَ ْص َح ِ
َو َذ ِلــكَ

ــ�} (المائــدة)29 - 28:
َجــ َزاء الظَّا ِل ِم ي ن َ

وعــى الرغــم مــن المالطفــة والمســالمة المتضمنتـ ي ن
ـ� ف ي� رد صاحــب الحــق ،فــإن حامــل لــواء
الباطــل اســتغرق ف ي� غيــه ،ون َّفــذ مــا أملــت عليــه غطرســته ضــد أخيــه ،فقــد أخـ بـر اللــه عــن ذلــك بقولــه
ــت َلــهُ نَف ُْســهُ َق ْت َ
يــه َف َق َت َلــهُ
تعــاىلَ { :فطَ َّو َع ْ
ــل أَ ِخ ِ

يــن} (المائــدة)30 :
َفأَ ْص َب َ
ــح ِم َ
اس َ
ــن ا ْلخَ ِ ِ
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ن
ومنــذ وقــوع هــذا الحــدث المأســاوي ،ش
تعــا� مــن رصاع الحــق والباطــل ،ممــا
والب�يــة
ي

المــن أ
اســتلزم شت�يــع قتــال أهــل الباطــل لصــد عدوانهــم ،وردعهــم عــن غيهــم ،وتحقيــق أ
والمــان
أ
ت
ـ� يتســلح بهــا أهــل الباطــل ،بالــرد عــى
للبريــاء مــن الخلــق ،فــأذن اللــه لمــن يواجــهُ آلــة القتــل الـ ي
ـون ِبأَنَّ ُهـ ْـم ظُ ِل ُمــوا َو ِإ َّن ال َّلهَ َع َل
ـن يُقَاتَ ُلـ َ
عدوانهــم بمــا يلــزم من قــوة وقتال ،فقــال عز وجــل{ :أُ ِذ َن ِل َّل ِذيـ َ
ن
ش
ـ� القديــر.
َص ِهـ ْـم َلق َِديـ ٌـر} (الحــج ،)39:فقتــال المظلومـ يـ� لظالميهــم مــروع ،ومؤيــد بنــر اللــه العـ ي
نْ ِ
القتال يف سبيل الله ومنزلته الدينية:
يُطْ ُلــق عــى مهمــة القتــال الـ تـ� ينـ بـري لهــا مــن يلـ ت ز
ـ�م بـ شـرع اللــه وحكمــه ،مصطلــح الجهــاد
ي

ف� ســبيل اللــه ،وهــو مصطلــح ق ـر نآ� ونبــوي ،بدليــل تعــدد اســتخدامه ف� آ
اليــات القرآنيــة الكريمــة،
ي
ي
ي

أ
والحاديــث النبويــة ش
ـاد ِه }...
{و َج ِاهـ ُـدوا ِ ف ي� ال َّلـ ِـه َحـ َّ
ال�يفــة ،فاللــه أمــر بالجهــاد ،فقــال تعــاىلَ :
ـق ِج َهـ ِ

(الحــج ،)78:يقــول صاحــب التســهيل لعلــوم نز
{و َج ِاهـ ُـدوا ِ ف ي� ال َّلـ ِـه} يحتمــل أنــه
الت�يــل ،إن قولــه تعــاىلَ :
ف
ـاد ِه }...
و{حـ َّ
يريــد جهــاد الكفــار ،أو جهــاد النفــس والشــيطان ،أو الهــوى ،أو العمــوم ي� ذلــكَ ،
ـق ِج َهـ ِ

ف
و� ذلــك نظــر ،وإنمــا أضــاف الجهــاد
قيــل :إنــه منســوخ ،كنســخ حــق تقاتــه ،بقولــه{ :مــا اســتطعتم} ي
إىل اللــه ليبـ ي ن
ـ� بذلــك فضلــه ،واختصاصــه باللــه.

()1

ـاد ِه}؛ أي جهــاداً فيــه حق ـاً خالص ـاً لوجهــه ،فعكــس ،وأضيــف الحــق إىل
{حـ َّ
وقيــلَ :
ـق ِج َهـ ِ
الجهــاد مبالغــة ،كقولــك :هــو حــق عالــم ،وأضيــف الجهــاد إىل الضمـ يـر اتســاعاً ،أو ألنــه مختــص بــه
تعــاىل ،مــن حيــث إنــه مفعــول لوجهــه ،ومــن أجلــه.

()2

ـن
ـع ا ْلك َِاف ِريـ َ
كمــا أمــر ســبحانه بمجاهــدة الكافريــن بالقـرآن الكريــم ،فقــال ســبحانهَ { :فـ َـا ت ُِطـ ِ

وجاهدهُ ــم بــه جهــاداً كَبــراً} (الفرقان ،)52:ويورد الـرازي آراء المفرسين ف� المقصود بالجهــاد ف� هذه آ
الية
ِ ِ ِ َ
ََ ِ ْ
ِ ي
ي
ي
 .1التسهيل لعلوم نز
الت�يل47/ 3 ،
تفس� ب يأ� السعود122 /6 ،
 .2ي
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الكريمــة ،مشــراً إىل قــول بعضهم :المراد بذل الجهــد ف� أ
الداء والدعاء ،وقال بعضهــم :المراد القتال،
ي
ي

الول؛ ألن الســورة مكيــة ،أ
والقــرب أ
وقــال آخــرون :كالهمــا ،أ
والمــر بالقتــال ،ورد بعــد الهجــرة بزمــان.
{ج َهــاداً كَبـ يـراً} ألنــه لــو بعــث ف ي� كل قريــة نذيـراً لوجــب عــى كل نذيــر مجاهــدة
وإنمــا قــالِ :
قريتــه ،فاجتمعــت عــى رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم تلــك المجاهــدات ،وك ـرث جهــاده مــن
{ج َهــاداً كَبـ يـراً} جامعـاً
أجــل ذلــك وعظــم ،فقــال لــهَ :
{و َج ِاه ْدهُ ـ ْـم} بســبب كونــك نذيــر القــرى كافــةِ ،
لــكل مجاهــدة.

(*)
1

ف
ف
ت
ـ�
واللــه جعــل الجهــاد ي� ســبيله ي� كفــة حــب اللــه ورســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الـ ي
ينبغــي أن ترجــح ،لــدى مــن يحــرص عــى النجــاة مــن وعيــد اللــه وعذابــه ،عــى الكفــة المقابلــة
المحشــوة بمغريــات الدنيــا ،ومتعلقاتهــا الفطريــة والمكتســبة ،وبهــذا الصــدد يقــول عــز وجلُ {:قـ ْـل
ــو َن
ِإن ك َ
اجك ْ
ُــم َو ِإخْ َوانُك ْ
ُــم َوأَبْ َنآؤُ ك ْ
َان آبَاؤُ ك ْ
ُــم َوأَز َْو ُ
ــو ٌال ا ْق ت َ َ� ْف ُت ُموهَ ــا َو ِت َجــا َر ٌة تَخْ شَ ْ
ــرتُك ُْم َوأَ ْم َ
ُــم َو َع ِش ي َ

ـاد ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل ِه َف ت َ َ�بَّ ُصــواْ َحـ ت َّـى يَـ ِأْ ت ي َ� ال ّلــهُ
ـب ِإ َل ْي ُكــم ِّمـ َ
ـن ال ّلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِه َو ِج َهـ ٍ
ك ََســا َدهَ ا َو َم َسـ ِ
ـاك ُن ت َْر َض ْونَ َهــا أَ َحـ َّ
ــر ِه َوال ّلــهُ
ِبأَ ْم ِ

�} (التوبــة)24:
ــق ي ن َ
ــدي ا ْلق ْ
َاس ِ
َــو َم ا ْلف ِ
ال َ يَ ْه ِ

ـ� العاملـ ي ن
ـ�ة للمؤمنـ ي ن
وجعــل اللــه الجهــاد عالمــة فارقــة ممـ ي ز
ـ� لمرضاتــه ســبحانه ،فقــال جــل
ـو َّد ِة َو َقـ ْـد َك َفـ ُـروا
ـن َآم ُنــوا َل تَ َّت ِخـ ُـذوا َعـ ُـد ِّوي َو َع ُد َّو ُكـ ْـم أَ ْو ِل َيــاء تُ ْل ُقـ َ
شــأنه{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـون ِإ َل ْي ِهــم ِبا ْل َمـ َ
ـول َو ِإيَّا ُكـ ْـم أَن ت ُِؤْم ُنــوا ِبال َّلـ ِـه َربِّ ُكـ ْـم ِإن كُن ُتـ ْـم خَ َر ْج ُتـ ْـم ِج َهــاداً
الر ُسـ َ
ـن ا ْل َحـ ِّ
ـق يُخْ ِر ُجـ َ
ِب َمــا َجاء ُكــم ِّمـ َ
ـون َّ

ف
ت
ـو َّد ِة َوأَنَــا أَ ْع َلـ ُـم ِب َمــا أَخْ َف ْي ُتـ ْـم َو َمــا أَ ْع َلن ُتـ ْـم َو َمــن يَف َْع ْلــهُ
ـر َ
ون ِإ َل ْي ِهــم ِبا ْل َمـ َ
يل َوابْ ِتغَ ــاء َم ْر َضـ ِ ي
ِ ي� َسـ ِـب ِ ي
ـا� تُـ ِ ُّ
يل} (الممتحنــة)1:
ِمن ُكـ ْـم َف َقـ ْـد َضـ َّـل َسـ َ
ـواء َّ
السـ ِـب ِ

الكب�.87 /24 ،
*
التفس� ي
ي
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والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،جعــل الجهــاد ف ي� ســبيل اللــه ف ي� المرتبــة التاليــة ل إليمــان،
عــى رأس فضائــل أ
العمــال ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمُ ،سـ ِـئ َل( :أَ ُّي
ـان ِبال َّلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِهِ ،قيـ َـل :ثُـ َّـم َمــا َذا؟ قــال :ا ْل ِج َهــا ُد ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـهِ ،قيـ َـل:
ا ْل َع َمـ ِـل أَ ْف َضـ ُـل؟ فقــالِ :إ َيمـ ٌ
ـرو ٌر)
ثُـ َّـم َمــا َذا؟ قــالَ :حـ ٌّ
ـج َمـ ب ْ ُ

()1

وللروحــة ف� ســبيل اللــه مرتبــة ف� الســام تفــوق ف� أ
الهميــة والمكانــة الدنيــا ومــا عليهــا،
ي إ
ي
ي
ـاع ِد ِّي ،ر�ض ي اللــه عنــه ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال:
فعــن َس ـ ْه ِل بــن َسـ ْ
السـ ِ
ـع ٍد َّ
ط يـ ف
ـر مــن
الدنْ َيــا ومــا عليهــاَ ،و َم ْو ِضـ ُ
ـر مــن ُّ
ـع َسـ ْ
ِ(ربَــا ُ َ ْ
ـو ِط أَ َح ِد ُكـ ْـم مــن ا ْل َج َّنـ ِـة خَ ـ ي ْ ٌ
ـو ٍم ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه خَ ـ ي ْ ٌ
ف
الدنْ َيــا ومــا عليهــا)
ـر مــن ُّ
ُّ
الر ْو َحـ ُـة يَ ُر ُ
وح َهــا ا ْل َع ْبـ ُـد ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ،أو الْغَ ـ ْـد َو ُة ،خَ ـ ي ْ ٌ
الدنْ َيــا ومــا عليهــاَ ،و َّ

()2

ويقــارن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بـ ي ن
ـ� ربــاط يــوم وليلــة ف ي� ســبيل الله-وهــو نــوع
مــن أنــواع الجهــاد ،ومتفــرع عنــه -وبـ ي ن
ان ،قــال :ســمعت
ـ� التطــوع بصيــام شــهر وقيامــه ،فعــن َسـ ْل َم َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول(ِ :ربَــا ُ
َر ُسـ َ
ـام شَ ـ ْه ٍر َو ِق َي ِامـ ِـهَ ،و ِإ ْن
ط يَـ ْ
ـر مــن ِص َيـ ِ
ـو ٍم َو َل ْي َلـ ٍـة خَ ـ ي ْ ٌ
ـان)
ـن ا ْل َف َّتـ َ
َمـ َ
ـات َجـ َـرى عليــه َع َم ُلــهُ الــذي كان يَ ْع َم ُلــهُ  ،وأجــري عليــه ِر ْز ُقــهُ َ ،وأَ ِمـ َ

()3

الغاية املرشوعة للقتال يف سبيل الله:
يجــب أن يذكــر المتدبــرون والباحثــون ف� فضــل الجهــاد وأهميتــه وأحكامــه ،أنــه ش
مــروع
ي
لغايــات نبيلــة ،ش
ـون ِف ْت َنـ ٌـة
{و َقا ِت ُلوهُ ـ ْـم َحـ ت َّـى ال َ تَ ُكـ َ
كت�يعــه لــدرء فتنــة ،مصداق ـاً لقولــه عــز وجــلَ :
تن ت
ان ِإال َّ َع َ
الــ�
ــد َو َ
َويَك َ
ــى الظَّا ِل ِم ي ن َ
يــن ِل ّل ِــه َف ِــإ ِن ان َت َهــواْ َفــا َ ُع ْ
ُــون ِّ
الد ُ
ــ�} (البقــرة ،)193:وعــى رأس الفــ� ي
اليمان هو العمل).
اليمان ،باب من قال( :إن إ
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
ف
والس� ،باب فضل رباط يوم ي� سبيل الله.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
ف
المارة ،باب فضل الرباط ي� سبيل الله عز وجل.
 .3صحيح مسلم ،كتاب إ
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يتطلــب درؤهــا القتــال ف� ســبيل اللــه ،الفتنــة ف� الديــن ،حســب المبـ ن ف
{و َقا ِت ُلوهُ ـ ْـم
ي
ـ� ي� قولــه تعــاىلَ :
ي
ي
ـة وي ُكــون الديــن ُك ُّلـ ل ّلــه َفــإن انتهــواْ َفــإن ال ّلـ بمــا يعم ُلــون بصــر} أ
(النفــال،)39:
َحـ ت َّـى ال َ تَ ُكـ َ
ـون ِف ْت َنـ ٌ َ َ َ ِّ ُ ـهُ ِ
ِ ِ َ َ ْ ِ َّ ـهَ ِ َ َ ْ َ َ َ ِ ي ٌ
آ
ـون َمــا َحـ َّـر َم ال ّلهُ َو َر ُســو ُلهُ َوال َ
ـو ِم ال ِخـ ِـر َوال َ يُ َح ِّر ُمـ َ
ـن ال َ يُ ِؤْم ُنـ َ
وقولــه تعــاىلَ { :قا ِت ُلــواْ ا َّل ِذيـ َ
ـون ِبال ّلـ ِـه َوال َ ِبا ْل َيـ ْ
ون}(التوبــة)29:
ـن ا ْل َحـ ِّ
ـاب َحـ ت َّـى يُ ْعطُــواْ ا ْل ِج ْزيَـ َـة َعــن يَـ ٍـد َوهُ ـ ْـم َص ِاغ ُر َ
يَ ِدي ُنـ َ
ـن ا َّل ِذيـ َ
ـق ِمـ َ
ـون ِديـ َ
ـن أُوتُــواْ ا ْل ِك َتـ َ

والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يؤكــد عــى شت�يــع القتــال ف ي� ســبيل اللــه لتحقيــق هــذه

الغايــة الدينيــة ،فعــن ابــن ُع َمـ َـر ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :أُ ِمـ ْـر ُت أَ ْن أُ َقا ِتـ َـل
الصـ َـا َةَ ،ويُؤْ تُــوا ال ـ َّزكَا َة،
النــاس حـ تـى يَشْ ـ َه ُدوا أَ ْن َل ِإ َلــهَ إال اللــهَ ،وأَ َّن ُم َح َّمـ ًـدا رســول ال َّلـ ِـهَ ،ويُ ِق ُ
يمــوا َّ
ال ْسـ َـا ِمَ ،و ِح َســابُ ُه ْم عــى ال َّلـ ِـه)
فــإذا َف َع ُلــوا ذلــك َع َص ُمــوا ِم ـن ِّ ي ِد َما َءهُ ـ ْـم َوأَ ْم َوا َل ُهـ ْـم ،إال ِب َحـ ِّ
ـق ْ ِإ
�ض
(الر ُجـ ُـل
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــالَّ :
وعــن ب يأ� ُمـ َ
ـوس ،ر ي اللــه عنــه ،قــال :جــاء َر ُجـ ٌـل إىل النـ ب ي
ـن ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه؟ قــال :مــن
ـرى َمكَانُــهُ َ ،ف َمـ ْ
الر ُجـ ُـل يُقَا ِتـ ُـل ِلـ ي ُ َ
الر ُجـ ُـل يُقَا ِتـ ُـل ِل ِّلذ ْكـ ِـرَ ،و َّ
يُقَا ِتـ ُـل ِل ْل َمغْ َنـ ِـمَ ،و َّ
()2
ـو ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه)
َقاتَـ َـل ِل َت ُكـ َ
ـي ا ْل ُع ْل َيــاَ ،ف ُهـ َ
ـون ك َِل َمـ ُـة ال َّلـ ِـه ِهـ َ

()1

قيود للقتال يف سبيل الله:
القتــال المـ شـروع لــه ضوابــط وقيــود تحــول دون خــرق القيــم أ
الخالقيــة والعدالــة ،حـ تـى
ف
ـن
والحــرب مســتمرة ،فاللــه رصح بــأن إ
الذن ي� القتــال كان للذيــن ظلمــوا ،فقــال جــل شــأنه{ :أُ ِذ َن ِل َّل ِذيـ َ
َص ِهـ ْـم َلق َِديـ ٌـر} (الحــج ،)39:والظلــم ظلمــات يــوم القيامــة،
يُقَاتَ ُلـ َ
ـون ِبأَنَّ ُهـ ْـم ظُ ِل ُمــوا َو ِإ َّن ال َّلــهَ َعـ َـى ن ْ ِ
واللــه ينتــر للمظلــوم مــن ظالميــه ولــو بعــد حـ ي ن
ـ� ،ر�ض ي اللــه عنــه:
ـ� ،ومــا أجمــل قــول إ
المــام عـ ي
الندم
ال تظلمن إذا ما كنت مقتدراً…فالظلم ترجع عقباه إىل ِ
تنام عيناك والمظلوم منتبهٌ …يدعو عليك ي ن
تنم ...
وع� الله لم ِ
الص َل َة َوآت َُوا ال َّزكَا َة(}...التوبة.)5 :
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
اليمان ،بابَ { :ف ِإ ْن تَابُوا َوأَ َق ُاموا َّ
الس� ،باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد ي
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ف
ـن يُقَا ِت ُلونَ ُكـ ْـم َوال َ
والقتــال لالعتــداء ح ـرام ،لقولــه عــز وجــلَ :
{و َقا ِت ُلــواْ ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه ا َّل ِذيـ َ
الخــر ،يربــأ بنفســه عــن
يــن} (البقــرة ،)190:فصاحــب الحــق ودعــوة
ت َْع َت ُ
ي
ــب ا ْل ُم ْع َت ِد َ
ــدواْ ِإ َّن ال ّلــهَ ال َ يُ ِح ِّ
االعتــداء عــى آ
الخريــن وأمالكهــم وحقوقهــم.
ف
الكـراه
ولــم يـ شـرع القتــال إلجبــار النــاس عــى الدخــول ي� الديــن ،بدليــل نهيــه ســبحانه عــن إ
ف
ف
ـوت
الديـ ِـن َقــد تَّ َبـ ي َّ ن َ
ي� الديــن ،فقــال عــز وجــل{ :ال َ ِإ ْكـ َـرا َه ِ ي� ِّ
ـي َف َمـ ْ
الرشْ ـ ُـد ِمـ َ
ـن يَ ْك ُفـ ْـر ِبالطَّا ُغـ ِ
ـ� ُّ
ـن الْغَ ـ ِّ
يــم}
انف َص َ
ــم ٌ
يع َع ِل ٌ
ــام َل َهــا َوال ّلــهُ َس ِ
َــى ال َ ِ
ــه َفق ِ
َويُ ِؤْمــن ِبال ّل ِ
َــد ْ
اس َت ْم َســكَ ِبا ْل ُع ْ
ــر َو ِة ا ْل ُوثْق َ

(البقــرة)256:

ـق ِمــن َّربِّ ُكـ ْـم َف َمــن شَ ــاء
{و ُقـ ِـل ا ْل َحـ ُّ
واللــه دعــا إىل تــرك النــاس واختياراتهــم الدينيــة ،فقــال عــز وجــلَ :
ـ� نَــاراً أَ َحــا َ
س ِاد ُق َهــا َو ِإن يَ ْسـ َت ِغيثُوا يُغَ اثُــوا ِب َمــاء
َف ْل ُي ِؤْمــن َو َمــن شَ ــاء َف ْل َي ْك ُفـ ْـر ِإنَّــا أَ ْع َت ْدنَــا ِللظَّا ِل ِمـ ي ن َ
ط ِب ِهـ ْـم ُ َ
كَا ْل ُم ْهــل يَشْ ــوي ا ْل ُو ُجــو َه ب ْئـ َ ش
ـاءت ُم ْرتَفَقـاً} (الكهــف)29:
اب َو َسـ ْ
ـر ُ
ِ
ِ
ـس الـ َّ َ
ِ
أي إن هــذا هــو الحــق {فمــن شــاء فليؤمــن) لفظــه أمــر وتخيـ يـر ،ومعنــاه أن الحــق قــد ظهــر،
ت
فليخــر كل إنســان لنفســه ،إمــا الحــق الــذي ينجيــه ،أو الباطــل الــذي يهلكــه.

(*)
1

ت
ين
حــى إن الممه َل ي ن
الضالــ� والمعتديــن ،أمــر اللــه بالكــف عــن قتالهــم ،إن أدوا مــا
ــ� مــن
أ
ش
ــث
ــ� َح ْي ُ
� ِك ي ن َ
عليهــم مــن واجــب للديــن ،فقــال تعاىلَ {:ف ِــإ َذا َ
انســ َلخَ الَشْ ــ ُه ُر ا ْل ُح ُ
ــر ُم َفا ْق ُت ُلــواْ ا ْل ُم ْ ِ
ـواْ
َو َجدت ُُّموهُ ـ ْـم َوخُ ُذوهُ ـ ْـم َو ْ
الص ـا َ َة َوآتَـ ُ
صوهُ ـ ْـم َوا ْق ُعـ ُـدواْ َل ُهـ ْـم ك َُّل َم ْر َصـ ٍـد َفـ ِـإن تَابُــواْ َوأَ َق ُامــواْ َّ
اح ُ ُ
ــبي َل ُه ْم ِإ َّن ال ّلــهَ
الــ َّزكَا َة َفخَ ُّلــواْ َس ِ

يــم} (التوبــة)5:
َغفُــو ٌر َّر ِح ٌ

وقــد جــاء الحــث عــى هــذا العفــو بعــد أ
المــر بإمهــال المعاهديــن الذيــن لــم ينقضــوا
ف
ـن َعاهَ دتُّــم ِّمـ َ ش
ـ� ثُـ َّـم َلـ ْـم يَنق ُُصو ُكـ ْـم
� ِكـ ي ن َ
عهودهــم ،حســب مــا جــاء ي� قولــه تعــاىل{ِ :إال َّ ا َّل ِذيـ َ
ـن ا ْل ُم ْ ِ
* التسهيل لعلوم نز
الت�يل.187 /2 :
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ــ�}
ــب ا ْل ُم َّت ِق ي ن َ
ــم ِإ َل ُم َّد ِت ِه ْ
ــم َع ْه َدهُ ْ
ُــم أَ َحــداً َفأَ ِت ُّمــواْ ِإ َل ْي ِه ْ
ــرواْ َع َل ْيك ْ
شَ ــ ْيئاً َو َل ْ
ــم ِإ َّن ال ّلــهَ يُ ِح ُّ
ــم يُظَ ِاه ُ
أ
ن
الم�كـ ي ن
ـتج� مــن ش
ـ�
ـا� الخــاص بلــزوم إجــارة المسـ ي
(التوبــة ،)4:وأتبــع الحــث عــى العفــو بالمــر الربـ ي
بالمسـ ي ن
{و ِإ ْن أَ َحـ ٌـد ِّمـ َ ش
اسـ َت َجا َركَ َفأَ ِجـ ْـر ُه َحـ ت َّـى يَ ْسـ َـم َع َكال َ َم ال ّلـ ِـه ثُـ َّـم
� ِكـ ي ن َ
ـلم� ،فقــال عــز وجــلَ :
ـ� ْ
ـن ا ْل ُم ْ ِ
أَبْ ِلغْ ــهُ َمأْ َم َنــهُ َذ ِلــكَ

ـون} (التوبــة)6:
ـو ٌم ال َّ يَ ْع َل ُمـ َ
ِبأَنَّ ُهـ ْـم َقـ ْ

ف
الســام ليــس عــى العواهــن ،وال
فهــذه القيــود ومــا اتســق معهــا تؤكــد أن القتــال ي� إ

أ
ن
ربــا� ،ش�ع لغايــات طاهــرة ،وبقيــود واضحــة،
يخضــع للهــواء والمزاجيــات ،وإنمــا هــو حكــم ي
وضمــن منظومــة مــن القيــم النبيلــة البينــة.
التضحيات يف سبيل الله:
ج
زاء
المقاتــل ف ي� ســبيل اللــه رابــح ف ي� أحــوال النتائــج جميعهــا ،فــإن انتــر وبقــي عــى قيــد الحيــاة
فقــد فــاز بالرضــوان والعــزة والكرامــة ،وإن قــىض

نحبــه عــى هــذا الــدرب ،فقــد فــاز بالشــهادة،

ـرون ا ْلحيــا َة الدنْيــا ب آ
ف
ال ِخـ َـر ِة َو َمــن يُقَا ِتـ ْـل
بدليــل قولــه ســبحانهَ { :ف ْل ُيقَا ِتـ ْـل ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه ا َّل ِذيـ َ
ـن يَـ ش ْ ُ َ َ َ
ُّ َ ِ

ف
ـب
ـب َف َسـ ْ
ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َف ُي ْق َتـ ْـل أَو يَغْ ِلـ ْ
ـو َف نُؤْ ِتيـ ِـه أَ ْج ـراً َع ِظيم ـاً} (النســاء ،)74:فأجــر الــذي يُ ْق َتـ ْـل أَو يَغْ ِلـ ْ
ف
ـون ِب َنــا ِإال َّ ِإ ْحـ َـدى
ي� ســبيل اللــه مضمــون عنــد اللــه ،ويشــهد لذلــك قولــه تعــاىلُ { :قـ ْـل هَ ـ ْـل ت ََربَّ ُصـ َ

ـن ِعنـ ِـد ِه أَ ْو ِبأَيْ ِدي َنــا َف ت َ َ�بَّ ُصــواْ ِإنَّــا َم َع ُكــم
ـص ِب ُكـ ْـم أَن يُ ِصي َب ُكـ ُـم ال ّلــهُ ِب َعـ َـذ ٍاب ِّمـ ْ
ا ْل ُح ْس ـ َن َي ي ْ ِن� َون َْحـ ُ
ـن ن ت َ ََ�بَّـ ُ
ــون} (التوبــة)52 :
ُّم ت َ َ�بِّ ُص َ

وعــن أبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،قــال :ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول(َ :م َثـ ُـل ا ْل ُم َج ِاه ِد

ف
ف
ـوك ََّل اللــه ِل ْل ُم َج ِاهـ ِـد ف ي�
ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـهَ -وال َّلــهُ أَ ْع َلـ ُـم ِب َمـ ْ
الصا ِئـ ِـم ا ْلقَا ِئـ ِـمَ ،وتَـ َ
ـن يُ َج ِاهـ ُـد ي� َسـ ِـب ِيل ِه -ك ََم َثـ ِـل َّ
يمـ ٍـة)
َسـ ِـب ِيل ِهِ ،ب ـأَ ْن يَ َت َو َّفــا ُه أَ ْن يُ ْد ِخ َلــهُ ا ْل َج َّنـ َـة ،أو يَ ْر ِج َعــهُ َســا ِل ًما مــع أَ ْجـ ٍـر أو غ َِن َ
والس� ،باب أفضل الناس مؤمن مجاهد...
* صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
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(*)
1

حسم الرصاع بني الحق والباطل بالقتال يف سبيل الله

كلم ة� العدد

ـن خَ ـ َـر َج
ـن اللــه ِل َمـ ْ
وعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :ت ََض َّمـ َ
ف
ف
ـن ،أَ ْن أُ ْد ِخ َلــهُ
ـىل َض ِامـ ٌ
ـىلَ ،ف ُهـ َ
يلَ ،و ِإ َيمانًــا ِب ي�َ ،وت َْص ِدي ًقــا ِب ُر ُسـ ِ ي
ي� َسـ ِـب ِيل ِهَ ،ل يُخْ ِر ُجــهُ إال ِج َهــا ًدا ي� َسـ ِـب ِ ي
ـو َعـ َ ي َّ
ا ْل َج َّنـ َـة ،أو أَ ْر ِج َعــهُ إىل َم ْســكَ ِن ِه الــذي خَ ـ َـر َج منــه ،نَا ِئـ ًـا مــا نَـ َ
ـس ُم َح َّمـ ٍـد
ـال مــن أَ ْجـ ٍـر أو غ َِن َ
يمـ ٍـةَ ،وا َّلـ ِـذي نَ ْفـ ُ
بيــده ،مــا مــن َك ْلـ ٍـم يُ ْك َلـ ُـم ف� َســبيل ال َّلـ ِـه ،إال جــاء يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة َك َه ْي َئ ِتـ ِـه حـ ي ن
ـو ُن َد ٍم،
ـ� ك ُِلـ َـمَ ،ل ْونُــهُ َلـ ْ
ي ِ ِ
سيَّـ ٍـة
ـو َل أَ ْن يَشُ ـ َّ
ـق عــى ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
َو ِر ُ
ـس ُم َح َّمـ ٍـد بيــدهَ ،لـ ْ
يحــهُ ِم ْســكٌ َ ،وا َّلـ ِـذي نَ ْفـ ُ
� ،مــا َق َعـ ْـد ُت ِخـ َـا َف َ ِ

ف
ــق عليهــم أَ ْن
ــع ًةَ ،ويَشُ ُّ
ــد َ
ون َس َ
ــد َس َ
ــم ،وال يَ ِج ُ
ــن َل أَ ِج ُ
تَغْ ــ ُزو ي� َس ِــب ِيل ال َّل ِــه أَبَ ً
ــع ًة َفأَ ْح ِم َل ُه ْ
ــداَ ،و َل ِك ْ

ن
ـو ِد ْد ُت أَ ن ي ِّ� أَ ْغـ ُزو ف ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه َفأُ ْق َتـ ُـل ،ثُـ َّـم أَ ْغـ ُزو َفأُ ْق َتـ ُـل،
ـس ُم َح َّمـ ٍـد بيــدهَ ،لـ َ
يَ َتخَ َّل ُفــوا َعـ ِّ ي َ ،وا َّلـ ِـذي نَ ْفـ ُ
ثُـ َّـم أَ ْغ ـ ُزو َفأُ ْق َتـ ُـل)

(*)
1

المؤمنــ� ،ت
ين
اشــرى بموجبهــا منهــم أنفســهم وأموالهــم،
وعقــد اللــه صفقــة مــع عبــاده
يقَات ُلـ ف
ـون ،ولهــم منــه ســبحانه مقابــل ذلــك الجنــة ،فقــال عــز وجــل:
ـون َويُ ْق َت ُلـ َ
ـون ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َف َي ْق ُت ُلـ َ
ُ ِ َ
ـ� أَنفُسـهم وأَموا َلهــم بـأَن َلهــم الجنـ َـة يقَات ُلـ ف
ت
ـون
ـون ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َف َي ْق ُت ُلـ َ
ـن ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ِ َّ ُ ُ َ َّ ُ ِ َ
ـرى ِمـ َ
ِ{إ َّن ال ّلــهَ اشْ ـ َ َ
ف
ف
ــه َف ْ ش
�واْ
َويُ ْق َت ُل َ
ــو َر ِاة َو ِإ
ــد ِه ِم َ
ُــر ِآن َو َم ْ
ــه َحقّــاً ِ ي� ال َّت ْ
ــن ال ّل ِ
ــن أَ ْو َ� ِب َع ْه ِ
ــون َو ْعــداً َع َل ْي ِ
يــل َوا ْلق ْ
ال ِنج ِ
اســ َت ْب ِ ُ
ـو ُز ا ْل َع ِظيـ ُـم} (التوبــة ،)111:فالمؤمنــون مقابــل تضحياتهــم
ـو ا ْل َفـ ْ
ِب َب ْي ِع ُكـ ُـم ا َّلـ ِـذي بَايَ ْع ُتــم ِبـ ِـه َو َذ ِلــكَ هُ ـ َ
والمــوال لهــم جنــة تجــري مــن تحتهــا أ
بالنفــس أ
أ
النهــار ،أكلهــا دائــم وظلهــا ،فيهــا مــا ال عـ ي ن
ـ� رأت وال
ن
ش
ـا�
أذن ســمعت ،وال خطــر عــى قلــب بــر ،وعــى غ ـرار هــذه الصفقــة الرابحــة ،جــاء التوجيــه الربـ ي
ـ� بالقــدام عــى التجــارة المنجيــة مــن عذابــه أ
الليــم ،يجاهــدون بموجبهــا بأموالهــم
لعبــاده المؤمنـ ي ن إ
أ
ف
ـاك َن طَ ِّي َبـ ًـة ِ ف ي�
وأنفســهم ي� ســبيله ،ولهــم مقابــل ذلــك مغفــرة وجنــات تجــري مــن تحتهــا النهــارَ ،
وم َسـ ِ
المارة ،باب فضل الجهاد والخروج ف ي� سبيل الله.
* صحيح مسلم ،كتاب إ
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ـات َعـ ْـدن ،ف� إطــار َف ْوزُهــم ا ْل َع ِظيـ ُـم ،إضافــة إىل منحهــم نـراً وفتحـاً قريبـ ي ن
ـ� ،فقــال عــز وجــل:
َج َّنـ ِ
ٍ ي
ـون ِبال َّلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِه
ـن َعـ َـذ ٍاب أَ ِليـ ٍـم* ت ُِؤْم ُنـ َ
ـن آَ َم ُنــوا هَ ـ ْـل أَ ُد ُّل ُكـ ْـم َعـ َـى ِت َجــا َر ٍة ت ُِنجي ُكــم ِّمـ ْ
{يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
وتُجاهــد ف
ـون* يَغْ ِفـ ْـر َل ُكـ ْـم
ـر َّل ُكـ ْـم ِإن كُن ُتـ ْـم ت َْع َل ُمـ َ
َ َ ِ ُ َ
ون ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ِبأَ ْم َوا ِل ُكـ ْـم َوأَنف ُِس ـك ُْم َذ ِل ُكـ ْـم خَ ـ ي ْ ٌ
أ
ف
ـو ُز
ـات َعـ ْـد ٍن َذ ِلــكَ ا ْل َفـ ْ
ـاك َن طَ ِّي َبـ ًـة ِ ي� َج َّنـ ِ
ـات ت َْجـ ِـري ِمــن ت َْح ِت َهــا ْالَنْ َهــا ُر َو َم َسـ ِ
ُذنُوبَ ُكـ ْـم َويُ ْد ِخ ْل ُكـ ْـم َج َّنـ ٍ
ش
ـ�}
ـر ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـن ال َّلـ ِـه َو َف ْتـ ٌ
ـر ِّمـ َ
ـح َق ِريـ ٌ
ا ْل َع ِظيـ ُـم* َوأُخْ ـ َـرى ت ُِح ُّبونَ َهــا نَـ ْ ٌ
ـب َوبَـ ِّ ِ

(الصــف)13 - 10:

ـ� اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن مصـ يـر ابنهــا المجاهــد الــذي
ولمــا ســألت أم حارثــة نـ ب ي
ف
ـي أُ ُّم
ـع ِب ْنـ َ
استشــهد ي� معركــة بــدر ،شب�هــا بجائزتــه ،فعــن أَنَــس بــن َما ِلـ ٍ
ـت ا ْلـ ب َ َ
ـك ،أَ َّن أُ َّم ُّ
ـر ِاءَ ،و ِهـ َ
الربَ ِّيـ ِ
ـ� ال َّلـ ِـه ،أال ت َُح ِّدثُـ ِن ي عــن َح ِارث َ َة؟
َح ِارثَـ َـة بــن ُ َ
سا َقـ َـة ،أَتَــت النـ ب ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقالت( :يــا نَـ ِب ي َّ

ف
اج َت َهـ ْـد ُت
ـر ُتَ ،و ِإ ْن كان غـ يـر ذلــك ْ
 وكان ُق ِتـ َـل يــوم بَـ ْـد ٍر ،أَ َصابَــهُ َس ـ ْه ٌم َغـ ْـر ٌبَ -فـ ِـإ ْن كان ي� ا ْل َج َّنـ ِـة َصـ ب َ ْــة ،إنَّهــا جنــان ف� ا ْلجنــة ،وإن ابنــك أَصــاب ا ْلفــردوس أ
ف
العــى)
عليــه ي� ا ْل ُبــك َِاء ،قــال :يــا أُ َّم َح ِارث َ َ ِ َ ِ َ ٌ ي َ َّ ِ َ ِ َّ ْ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ

(*)
1

خامتة:
تذك�يــة بنشــأة الـراع بـ ي ن
ـ� الحــق والباطــل وديمومتــه ،تــم خاللهــا التأكيــد
فهــذه وقفــات ي
عــى نز
الم�لــة الدينيــة للقتــال ف� ســبيل اللــه ،وغايتــه ش
الم�وعــة ،وقيــوده ،مــع ذكــر مــا تيــر مــن
ي
ـ� والمرسـ ي ن
جـزاء التضحيــات ف� ســبيل اللــه ،ف� ضــوء آيــات القـرآن الكريــم ،وأحاديــث خاتــم النبيـ ي ن
ـل�،
ي
ي
ف
ف
ـن
محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى أن يكــون ي� تأملهــا والتدبــر ي� مضامينهــا ومعانيهــا نفـ ٌ
ـع ِّل َمـ ْ
َّــر أَ ْو أَ َرا َد شُ ــكُوراً.
أَ َرا َد أَن يَ َّذك َ

والس� ،باب من أتاه سهم غرب فقتله.
* صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
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مل ف� العدد
محبــة ســيدنا رســول اللــه ،صــى
اللــه عليــه وســلم ،مقيــاس اإلميان
الشيخ الدكتور محمد يوسف الحاج محمد
مفتي محافظة سلفيت

ـ� ،والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد ،صــادق الوعــد أ
المـ ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ�،
ين
أجمعــ� أفضــل الصــاة وأتــم التســليم إىل يــوم الديــن ،وبعــد
عليــه وعــى آلــه وأصحابــه
ـ� أن بعــث فيهــم خاتــم أ
النبيــاء والمرسـ ي ن
ـن اللــه عـ َّز وجـ َّـل عــى المؤمنـ ي ن
ـل� ،ســيدنا
فقــد مـ َّ
ـث ِف ِيهـ ْـم َر ُســوال ً ِم ْن
ـ� ِإ ْذ بَ َعـ َ
ـن ال َّلــهُ  َعـ َـى ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
محمــد ،عليــه الصــاة والســام ،قــال تعــاىلَ ( :ل َقـ ْـد َمـ َّ
ـال
ـاب َوا ْل ِحك َْمـ َـة َو ِإ ْن كانُــوا ِمـ ْ
أَنْف ُِسـ ِـه ْم يَ ْت ُلــوا َع َل ْي ِهـ ْـم آيا ِتـ ِـه َويُ َزك ِِّيهـ ْـم َويُ َع ِّل ُم ُهـ ُـم ا ْل ِكتـ َ
ـن َق ْبـ ُـل َل ِفــي َضـ ٍ
ـن هــو ذكــر النعمــة ،وهــو مــن اللــه ســبحانه وتعــاىل ،تنبيــه إىل المكلفـ ي ن
ُمبـ ي ن
ـ� أن
ـ�)(آل عمـران ،)164 :والمـ ُّ
ِ ٍ
يغتنمــوا أعظــم نعمــة أســداها ســبحانه وتعــاىل للنــاس ،وهــي بعثــة ســيدنا محمــد ،خاتمـاً للنبيـ ي ن
ـ�،
ف
ن
و�
ورحمــة للعالمـ يـ� ،وإن واجــب العاقــل إجمــاال ً أن يقابــل ِنعـ َـم اللــه تعــاىل بالشــكر والعرفــان ،ي
هــذا المقــام واجــب المكلــف العاقــل أن يؤمــن برســالة ســيدنا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وأن
يعمــل بمــا احتوتــه مــن واجبــات ،وأن يكـ َّـف عمــا تضمنتــه مــن محرمــات.
واليمــان برســالة ســيدنا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لــه مقيــاس معـ ي ن
ـ� ،بــه تعــرف
إ
صحتــه ،وتقــاس درجتــه ،وذلــك المقيــاس هــو محبــة رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فمحبتــه،
عليــه الصــاة والســام ،هــي المعيــار ش
ال�عــي الصحيــح إليمــان المؤمــن ،بــذا جــاءت النصــوص
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ش
ـن ِأبَ ي� هُ َريْـ َـر َةَ ،ر�ض ِ ي َ ال َّلــهُ َع ْنــهُ ( ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ
ال�عيــة ،فقــد أخــرج إ
المــام البخــاري َعـ ْ
()1
َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،قـ َ
ـن َوا ِل ِد ِه َو َو َلـ ِـد ِه)
ـن أَ َح ُد ُكـ ْـم َح ت َّ� أَ ُكـ َ
ـب ِإ َل ْي ِه ِمـ ْ
ـى ِب َيـ ِـد ِه ،ال َ يُ ِؤْمـ ُ
ـون أَ َحـ َّ
ـالَ :ف َوا َّلـ ِـذي نَ ْفـ ِ ي
جــاء ف� فتــح البــاري ف� ش�ح هــذا الحديــث :ف
ـث ِإ َيمــا ٌء ِإ َل َف ِضي َلـ ِـة ال َّت َف ُّكـ ِـر،
َ
"وِ ي� هَ ـ َـذا ا ْل َح ِديـ ِ
ي
ي
أ
َ�هَ ــا ،أَ َّمــا نَف ُْســهُ
ـوب ْ ِإ
َفـ ِـإ َّن ْال َ َح ِّب َّيـ َـة ا ْل َم ْذ ُكــو َر َة ت ُْعـ َـر ُف ِبـ ِـهَ ،و َذ ِلــكَ أَ َّن َم ْح ُبـ َ
الن َْسـ ِ
ـان ِإ َّمــا نَف ُْســهُ َ ،و ِإ َّمــا غ ي ْ ُ
َفهــو أَن يريــد دوام بقَائهــا ســالم ًة مـ آ
ـق
َ�هَ ــا َفـ ِـإ َذا َح َّقـ َ
ُ َ ْ ُِ َ َ َ َ َ ِ َ َ ِ َ ِ َ
ـات ،هَ ـ َـذا هُ ـ َ
ـن ْال َفـ ِ
ـوبَ ،وأَ َّمــا غ ي ْ ُ
ـو َح ِقي َقـ ُـة ا ْل َمطْ ُلـ ِ
أ
ـال َو َمـ ً
وهـ ِـه ا ْل ُمخْ َت ِل َفـ ِـة َحـ ً
ـع
ـآلَ ،فـ ِـإ َذا تَأَ َّمـ َـل ال َّن ْفـ َ
ْال َ ْمـ َـر ِفيـ ِـه َف ِإن ََّمــا هُ ـ َ
ـع َمــا َعـ َـى ُو ُج ِ
ـو ِب َسـ َب ِب ت َْح ِصيـ ِـل نَ ْفـ ٍ
ــولَ ،ص َّ
ا ْل َح ِاص َ
ْــر ِإ َل
ــذي أَخْ َر َجــهُ ِم ْ
ــل َلــهُ ِم ْ
ــن ظُ ُل َم ِ
ــى ال َّلــهُ َع َل ْي ِــه َو َســ َّل َم ،ا َّل ِ
الر ُس ِ
ــن ِج َه ِــة َّ
ــات ا ْل ُكف ِ
ـا�ة ،وإمــا بالسـبب ،علــم أَنَّــهُ سـبب ب َقــاء نَفْســه ا ْلب َقــاء ْ أ
الَبَـ ِـد َّي ِ ف ي� ال َّن ِعيـ ِـم
ـور ْ ِإ
ـانِ ،إ َّمــا ِبا ْل ُم َبـ ش َ َ ِ َ ِ َّ ِ َّ َ ِ َ ِ َ
َ َ ُ َ ِ ِ ِ َ َ
ال َيمـ ِ
نُـ ِ
ـون
اس ـ َت َح َّق ِل َذ ِلــكَ أَ ْن يَ ُكـ َ
الس َمـ ِـد ِّيَ ،و َع ِلـ َـم أَ َّن نَف َْعــهُ ِب َذ ِلــكَ أَ ْعظَـ ُـم ِمـ ْ
ـوه ِالن ِْتفَا َعـ ِ
ـع ُو ُجـ ِ
ـاتَ ،ف ْ
َّ ْ
ـن َج ِميـ ِ
أ
ـر ِه" (.)2
ـر ِهِ ،ل َ َّن ال َّن ْفـ َ
ـر ا ْل َم َح َّبـ َـة َح ِاصـ ٌـل ِم ْنــهُ أَ ْك ـرث َ َ ِمـ ْ
ـن َم َح َّب ِتـ ِـه أَ ْو َفـ َـر ِمـ ْ
َحظُّــهُ ِمـ ْ
ـع ا َّلـ ِـذي يُ ِثـ ي ُ
ـن َغـ ي ْ ِ
ـن َغـ ي ْ ِ
ـامَ ،قـ َ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
ـالُ ( :ك َّنــا َمـ َ
وأخــرج إ
المــام البخــاري عــن َع ْبـ َـد ال َّلـ ِـه بْـ َ
ـن ِهشَ ـ ٍ
ـع ال َّنـ ِب ي ِّ
أ
ـال َلــهُ ُع َمـ ُـر :يَــا َر ُسـ َ
ـابَ ،ف َقـ َ
ـن ك ُِّل
ـول ال َّلـ ِـهَ ،لَنْـ َ
ـب ِإ َ ي َّل ِمـ ْ
َو َسـ َّل َمَ ،وهُ ـ َ
ـت أَ َحـ ُّ
ـو ِآخـ ٌـذ ِب َيـ ِـد ُع َمـ َـر بْـ ِـن الخَ طَّـ ِ
ش
ـىَ ،ف َقـ َ
ـب
ـى ِب َيـ ِـد ِهَ ،حـ ت َّـى أَ ُكـ َ
� ٍء ِإ َّل ِمـ ْ
ـون أَ َحـ َّ
ـن نَ ْفـ ِ ي
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم :الََ ،وا َّلـ ِـذي نَ ْفـ ِ ي
َ يْ
ـال ال َّنـ ِب ي ُّ
أ
آ
ـن نَف ِْســكَ َ ،ف َقـ َ
ـىَ ،ف َقـ َ
ـ�َ ،صـ َّـى
ـال َلــهُ ُع َمـ ُـرَ :ف ِإنَّــهُ ال َنَ ،وال َّلـ ِـهَ ،لَنْـ َ
ِإ َل ْيــكَ ِمـ ْ
ـب ِإ َ ي َّل ِمـ ْ
ـت أَ َحـ ُّ
ـن نَ ْفـ ِ ي
ـال ال َّنـ ِب ي ُّ
اللــهُ ع َليــه وس ـ َّلم :آ
ال َن يَــا ُع َمـ ُـر)(.)3
َ ْ ِ ََ َ
جــاء ف ي� فتــح البــاري البــن حجــر ف ي� ش�ح هــذا الحديــثُ " :و ُقـ ُ
اسـ ِـت ْث َناؤُ ُه
ـوف ُع َمـ َـر أَ َّو َل َمـ َّـر ٍة َو ْ
ـق َحـ ت َّـى َل يَ ْب ُلــغَ َذ ِلــكَ ِم ْنــهُ َ ،ف َي ْح ِلـ َـف ِبال َّلـ ِـه ك َِاذبًــاَ ،ف َل َّمــا َقـ َ
ـال َلــهُ َمــا َقال َ،تَ َقـ َّـر َر ِ ف ي� نَف ِْسـ ِـه
نَف َْســهُ ِ ،إن ََّمــا اتَّ َفـ َ
ـالَ :و َقـ َ
ـن نَف ِْسـ ِـهَ ،ف َح َلـ َـف َكـ َـذاَ ،قـ َ
ـب
ـان نَف َْســهُ طَ ْبـ ٌ
ـب ْ ِإ
ـب ِإ َل ْيـ ِـه ِمـ ْ
ـا� ُحـ ُّ
ـعَ ،و ُحـ ُّ
أَنَّــهُ أَ َحـ ُّ
الن َْسـ ِ
ـال ا ْلخَ طَّـ ِب ي ُّ
ال َيم ِان .
ولَ ،ص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم ِم َن ِإ
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
اليمان ،بَ ٌ
الر ُس ِ
ابُ :ح ُّب َّ
 .2فتح الباري ش�ح صحيح البخاري.59 / 1،
أ
�َ ،ص َّل اللهُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم ..
اب َك ْي َف كَان َْت يَ ِم ي ن ُ
 .3صحيح البخاري ،كتاب اليمان والنذور ،بَ ٌ
� ال َّن ِب ي ِّ
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أ
ـب
ابَ ،و ِإن ََّمــا أَ َرا َد َع َل ْيـ ِـه َّ
السـ َـا ُم ُحـ َّ
الصـ َـا ُة َو َّ
ـارِ ،إ ْذ َل َسـ ِـب َيل ِإ َل َق ْلـ ِ
ـب ِالخْ ِت َيـ ِ
َغـ ي ْ ِ
ـر ِه اخْ ِت َيــا ٌر ِب َت َو ُّسـ ِـط ْال َ ْسـ َب ِ
ـع ،ثُـ َّـم
اب ُع َمـ َـر أَ َّو ًل ك َ
ـت َع َل ْيـ ِـهُ ،ق ْلـ ُ
ـاع َوتَغْ ِي ي ِ�هَ ــا َع َّمــا ُج ِب َلـ ْ
ـتَ :ف َعـ َـى هَ ـ َـذاَ ،ف َجـ َ
ـو ُ
َان ِب َح َسـ ِ
ـب الطَّ ْبـ ِ
الطِّ َبـ ِ
َ
َ
السـ َب َب
ـب ِإ َل ْيـ ِـه ِمـ ْ
ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم ،أَ َحـ ُّ
ـن نَف ِْسـ ِـهِ ،لك َْو ِنـ ِـه َّ
تَأ َّمـ َـل َف َعـ َـر َف ِب ِال ْسـ ِـت ْد َل ِل أ َّن ال َّنـ ِب ي َّ
أ
ف� نَجاتهــا مــن ا ْلمهل ـك ف
اب
َات ِ ي� ُّ
ـر ِب َمــا ا ْق َت َضــا ُه ِالخْ ِت َيــا ُرَ ،و ِل َذ ِلــكَ َح َصـ َـل ا ْل َجـ َ
ِ ي َ ِ َ ِ َ ُ ِْ ِ
ـو ُ
الدنْ َيــا َو ْالُخْ ـ َـرىَ ،فأَخْ ـ ب َ َ
آ
آ
ـب"(.)1
ـت َف َنطَ ْقـ َ
ِبق َْو ِلـ ِـهْ :ال َن يَــا ُع َمـ ُـر؛ أَ ِي ْال َن َع َر ْفـ َ
ـت ِب َمــا يَ ِجـ ُ
فالمحبــة ،وإن كانــت مــن حــركات القلــب ،فإنهــا ف ي� هــذا الســياق مــن ثمــرات التصديــق
اليجابيــة؛
برســالته ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والتصديــق نفســه ال يمكــن أن ينفــكَّ عــن المشــاعر إ
كالتفهــم ،والتعاطــف ،ثــم المحبــة ،فالشــخص الــذي ال نتفهــم أفــكاره ومشــاعره ال نتعاطــف معــه،
ـأن
وال نحبــه ،وال يمكــن لنــا أن نصدقــه ،وعــدم التفهــم أو التعاطــف قــد يكــون مــرده الشــعور بـ َّ
الشــخص ال يقــول الحقيقــة ،بحث ـاً عــن مصلحــة مــا ،أو لخـ بـرة ســابقة تدلنــا أن هــذا الشــخص مــن
عادتــه عــدم الصــدق ،ولقــد نبــه اللــه عـ َّز وجــل النــاس إىل انتفــاء ذلــك كلــه عــن رســول اللــه ،صــى
ـ�}(ص ،)87:فــا غرضـاً
ـن ا ْل ُم َت َك ِّل ِفـ ي ن َ
ـن أَ ْجـ ٍـر َو َمــا أَنَــا ِمـ َ
اللــه عليــه وســلم ،بقولــهُ { :قـ ْـل َمــا أَ ْسـأَ ُلك ُْم َع َل ْيـ ِـه ِمـ ْ
شــخصياً لســيدنا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن دعوتــه ،فمــا طلــب أج ـراً مــن النــاس،
ومــا كان ف� ســابق سـ يـرته عليــه الصــاة والســام ،مــن المتكلفـ ي ن
ـ� ،وهــم الذيــن يصطنعــون العلــم
ي

والفضائــل أمــام النــاس اســتجالباً لالستحســان والمكانــة ،بــل كان عليــه الصــاة والســام ،يُدعــى ف ي�
قومــه قبــل الرســالة بالصــادق أ
المـ ي ن
ـ� ،ومــا أحســن قــول الشــاعر(:)2
عو ِت ِه
جاه ي ن َ
ل� َعىل الهادى َو َد َ
يا ِ
َوم ف� ِصغَ ٍر
َلقَّب ُتمو ُه أَ ي ن َ
م� الق ِ

الع َل ِم
كان
لون َم َ
هَ ل تَج َه َ
الصاد ِق َ
ِ
أ
ول ِب ُم َّت َه ِم
َوما ال َ ي ن ُ
م� َعىل َق ٍ

 .1فتح الباري صحيح البخاري.528 / 11 ،
ق
شو� ،ديوان الشوقيات ،264 / 1 ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة – 2012م.
 .2أحمد ي
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والكــر،
النســان الصــادق قــد يقــع ممــن تملكتهــم مشــاعر الحســد
عــى أن تكذيــب إ
بْ
فيشــعرون بالحقــد والكراهيــة ،فيقــع التكذيــب ال بســبب نقــص ف ي� دواعــي التصديــق ،بــل بســبب
ف
حجــاب الكراهيــة بـ ي ن
آن
ـو َل نُـ ِّز َل هَ ـ َـذا ا ْل ُقـ ْـر ُ
النســان إ
ـ� إ
واليمــان ،كمــا جــاء ي� قولــه تعــاىل َ :
{و َقا ُلــوا َلـ ْ
ــن ا ْلقَريَ َت ي ْ ن
َع َ
َــروا َل ي ُ ز ْ� ِلقُونَــكَ
ــ� َع ِظ ٍيم}(الزخــرف ، )31 :وقولــه تعــاىلَ :
{و ِإ ْن يَــكَا ُد ا َّل ِذ َ
يــن َكف ُ
ــى َر ُج ٍ
ــل ِم َ ْ ِ
ــم ُعوا ِّ
ون}(القلــم.)51 :
ــون ِإنَّــهُ َل َم ْج ُن ٌ
ْــر َويَقُو ُل َ
ِبأَبْ َص ِار ِه ْ
ــم َل َّمــا َس ِ
الذك َ
الم�كـ ي ن
فســبب كفــر ش
ـ� أساس ـاً رذائــل الحســد عــى النعمــة ،والتكـ بـر عــى الحــق ،ال أنهــم

ف ي� قـرارة أنفســهم يكذبــون رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومــن المعــروف أن مشــاعر الحقــد
والكراهيــة تــؤذي صاحبهــا أشــد اليــذاء ،وتدخــل عليــه الغــم أ
واللــم ،عندمــا يشــاهد مــن يكرهــه
إ
أ
ف
ـن الْغَ ْيـ ِـظ ُقـ ْـل ُموتُــوا
يتقلــب ي� النعــم ،وللنظــر إىل قولــه تعــاىلَ :
ـوا َع ُّضــوا َع َل ْي ُكـ ُـم ْالَن َِامـ َـل ِمـ َ
{و ِإ َذا خَ َلـ ْ
يــم ِب َ
ور}(آل عمــران.)119 :
الص ُ
ُــم ِإ َّن ال َّلــهَ َع ِل ٌ
ِبغَ ْي ِظك ْ
ــذ ِ
ات ُّ
ــد ِ

بالســنان .وعــض أ
الــىء أ
يقــول ابــن عاشــور" :والعــض :شــد ش
النامــل كنايــة عــن شــدة
ي

الغيــظ والتحــر ...والدعــاء عليهــم بالمــوت بالغيــظ ،طلــب موتهــم بســبب غيظهــم ،وهــو كنايــة
عــن مالزمــة الغيــظ لهــم طــول حياتهــم ،إن طالــت أو قــرت ،وذلــك كنايــة عــن دوام ســبب
ف
غيظهــم ،وهــو حســن حــال المسـ ي ن
و� هــذا الدعــاء عليهــم
ـلم� ،وانتظــام أمرهــم ،وازديــاد ي
خ�هــم ،ي
ن
ن
ن
بلــزوم ألــم الغيــظ لهــم ،وبتعجيــل موتهــم بــه ،وكل مــن المعنيـ يـ� المكـ ي بهمــا مـراد هنــا ،والتكـ ي
حســد ،أي هــو
بالغيــظ وبالحســد عــن كمــال المغيــظ منــه المحســود مشــهور ،والعــرب تقــول :فــان َم َ
ف ي� حالــة نعمــة وكمــال"(*).
1

ذلــك حــال الكافريــن ،أمــا المؤمنــون فبإقرارهــم بالحــق فتــح اللــه لهــم أبــواب رحمتــه،
فتدفقــت مشــاعر المحبــة لرســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــي ال تشــبه محبــة أي مخلــوق
اليمــان بالرســالة النبويــة ،ومــن لوازمــه أيض ـاً ،فاللــه ع ـ َّز وجــل يقــول:
آخــر ،فحقيقتهــا أنهــا ثمــرة إ
(الح ـزاب ،)6 :ويـ شـرح ابــن عاشــور هــذه آ
ـ� مــن أَنْفُســهم وأَزْواجـ أُمهاتُهم} أ
اليــة
ـ� أَ ْو َل ِبا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ ِ ْ ِ ِ ْ َ َ ُ ـهُ َّ َ ُ
{ال َّنـ ِب ي ُّ
تفس� التحرير والتنوير ،266 /21 :الدار التونسية ش
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أ
النســانية ،كقولــه {ت َْع َلـ ُـم َمــا ِ ف ي�
قائـاً" :الظاهــر أن النفــس مـراد بهــا جمــع النفــس ،وهــي اللطيفــة إ
أ
ـ�
ْس}(المائــدة ،)116 :وأن الجمــع للتوزيــع عــى كل مؤمــن ،آيــل إىل كل فــرد مــن النفــس ،أي :إن النـ ب ي
نَف ِ ي
أوىل بــكل مؤمــن مــن نفــس ذلــك المؤمــن ،أي :هــو أشــد واليــة ،أي :قربــاً لــكل مؤمــن مــن قــرب
نفســه إليــه ،وهــو قــرب معنــوي ي ـراد بــه آثــار القــرب مــن محبــة ونــرة .فــأوىل اســم تفضيــل مــن
ىن أ
ش
ـىء ،فيتعلــق بــه
الـ ي
ـول وهــو القــرب ،أي :أشــد قرب ـاً .وهــذا االســم يتضمــن مع ـ الحقيــة بالـ ي
متعلقــه ببنــاء المصاحبــة والمالبســة .والــكالم عــى تقديــر مضــاف ،أي :أوىل بمنافــع المؤمنـ ي ن
ـ� ،أو
ـ� ،فهــذا المضــاف حــذف لقصــد تعميــم كل شــأن مــن شــؤون المؤمنـ ي ن
بمصالــح المؤمنـ ي ن
ـ� الصالحــة.
أ
والنفــس :الــذوات ،أي :هــو أحــق بالتــرف ف ي� شــؤونهم مــن أنفســهم ف ي� ترصفهــم ف ي� شــؤونهم"(*).
1

فاليمــان بالرســالة يقتـض ي العمــل بمضمونهــا ،والعمــل يتطلــب قدوة وأســوة ،وهو الرســول
إ
نفســه ،عليــه الصــاة والســام ،لذلــك فمحبتــه مــن لــوازم االقتــداء ،وهــي أي المحبــة ش�ط لصحــة
اليمــان ،فكيــف ال تكــون محبتــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــلء القلــوب ،والرســول ،صــى اللــه عليــه
إ
وســلم ،معصــوم عــن الخطــأ ف ي� تبليــغ الديــن الــذي بــه النجــاة مــن النــار؟ فاتخــاذه عليــه الصــاة

أ
ف
النســان يــره تقليــد حبيبــه ،والتشــبه بــه ،وفيــه
والســام ،قــدوة ي� الحيــاة فيــه متعــة روحيــة؛ لن إ
ن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
أيضــا النجــاة مــن النــار ،والفــوز بالجنــان ،وبـ يـ� هــذا وذاك ،فمحبــة النـ ب ي

دافــع نفــ� يقمــع دواعــي الشــيطان أ
والهــواء ف ي� النفــس ،ويقــوي عــى عمــل الصالحــات.
ي

تحمــل عليــه الصــاة والســام ،مــن المشــاق ف ي� ســبيل ذلــك مــا تشــيب لــه الولــدان،
وقــد َّ

ت
ـ� ،حـ تـى يشــفع لــكل مــن مــات مؤمنـاً بــه،
وا ّدخــر الدعــوة المســتجابة الـ ي
ـ� يعطيهــا اللــه تعــاىل لــكل نـ ب ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وأخالقــه ،وكفــى باللــه
وممــا يعظــم المحبــة ،ويزيدهــا معرفــة سـ يـرة النـ ب ي
{و ِإنَّــكَ َل َعـ َـى خُ ُلـ ٍـق َع ِظ ٍيم}(القلــم.)4 :
تعــاىل شــاهداً إذ قــالَ :
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فعالقــة المؤمنـ ي ن
ـأس ورحمــة ورأفــة ،وجمــاع ذلــك المحبــة،
ـ� برســول اللــه عالقــة مــواالة وتـ ٍ
الـ تـ� تت�جــم بالســلوك العمــ� ،فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،هــو أ
الســوة الحســنة للمؤمنـ ي ن
ـ�
ي
ي

ف
ـا� الــذي
ي� مجــاالت الحيــاة الخاصــة والعامــة جميعهــا ،فالمحبــة إذا هــي الدافــع الشــعوري إ
اليجـ ب ي
النســان الوســاوس الشــيطانية ،ورعونــات النفــس الشــهوانية ،فبمقــدار المحبــة ،تكــون
بــه يقــاوم إ
فاليمــان بــا طاعــة ادعــاء فــارغ مــن المضمــون.
اليمــان نفســه  ،إ
الطاعــات ،وبمقــدار الطاعــة يكــون إ
أمــا عــن آثــار محبــة رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فالمقــام ال يتســع إليـراد شــواهد

ـن أَنَـ ِـس بْـ ِـن
ذلــك مــن سـ يـر الصحابــة ،ر�ض ي اللــه عنهــم ،فأكتفــي بإيـراد مــا رواه إ
المــام البخــاريَ ،عـ ْ
ت
َ
َما ِلـ ٍ َ
ـول ال َّلـ ِـه؟ َقـ َ
الســا َع ُة يَــا َر ُسـ َ
ـالَ :مــا أَ ْعـ َـد ْد َت
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ :مـ َـى َّ
ـك( :أ َّن َر ُجـ ًـا َسـأ َل ال َّنـ ِب ي َّ
ن
ـب ال َّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َ ،قـ َ
َل َهــا؟ َقـ َ
ـال:
ـالَ :مــا أَ ْعـ َـد ْد ُت َل َهــا ِمـ ْ
ـر َصـا َ ٍة َوال َ َصـ ْ
ـو ٍم َوال َ َص َد َقـ ٍـةَ ،و َل ِكـ ِّ ي أُ ِحـ ُّ
ـن ك َِثـ ي ِ
ـت)(*).
ـت َمـ َ
ـن أَ ْح َب ْبـ َ
أَنْـ َ
ـع َمـ ْ
1

اللهــم ارزقنــا حــب نبيــك محمــد ،عليــه الصــاة والســام ،والعمــل بســنته ،والمــوت عــى
ف
ش ف
المقامــة.
ملتــه،
والحــر ي� زمرتــه ،ونــوال شــفاعته ،والقــرب منــه ي� دار ُ

أ
اب َعال ََم ِة ُح ِّب الل َِّه َع َّز َو َج َّل.
* صحيح البخاري ،كتاب الدب ،بَ ُ
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ِذكــرى مولــد الحبيــب محمــد،
صــى اللــه عليــه وســلم
أ .فتحي محمود الحسن
معلم متقاعد

ـام ،عــى المبعــوث َرحمـ ًـة للعالمـ ي ن
ـيدنا وحبيبنــا وقائدنــا
الحمـ ُـد للــه ،والصــا ُة والسـ ُ
ـ� ،سـ ُ
ين
الطيبــ� الطاهريــن ،وبعــد؛
حبــه
و ُقدوتُنــا ُ
وص ِ
وم َع ِلمنــا محمــد  ،وعــى ِ
آلــه َ
الول ،تَحــل ذكــرى عظيمــة ،ذكــرى مولــد الرســول أ
ففــي هــذا الشــهر العظيــم ربيــع أ
الكــرم،
ِ
ِ
ت
بأكملها .
رت الدنيا ِ
ال� عطَّ ِ
صىل الله عليه وسلم ،ي
ـال بمولــد الرســول أ
واالحتفـ ُ
ـارض نص ـاً ،وال يُخالـ ُـف
الكــرم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ال يُعـ ُ
قاعــد ًة ش َ�عيـ ًـة ،وقــد احتفــى الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بذكــرى مو ِلـ ِـده ش
ـوم
ال�يــف ،كان يصـ ُ
يــوم االثنـ ي ن
ـت  -أَ ْو
ـو ٌم بُ ِع ْثـ ُ
ـ� مــن كل أســبوعَّ ،
ـو ٌم ُو ِلـ ْـد ُت ِفيـ ِـهَ ،ويَـ ْ
ولمــا ُسـ ِـئ َل عــن ذلــك ،قــال َ ( :ذاكَ يَـ ْ
ُ
ـىل ِفيـ ِـه ) -
أنْـ ِـز َل َعـ َ ي َّ

()1

لقــد زَىك اللــهُ رســولنا محمــد  ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بقولــه تعــاىل َ { :مــا َضـ َّـل َص ِاح ُبكـ ْـم
ش
ـر ْح َلــكَ َصـ ْـد َركَ } (الـ شـرح  ،)1 :وقولــه عــز مــن قائــل:
َو َمــا َغـ َ
ـوى} (النجــم  ،) 2 :وقولــه تعــاىل  { :أَ َلـ ْـم نَـ ْ َ
َ{مــا ّو َّد َعــكَ َربُّــكَ َو َمــا َقـ َـى } (الضحــى  )3 :وقولــه َ { :و ِإنَّــكَ َل َعـ َـى خُ ُلـ ٍـق َع ِظيـ ٍـم } (القلــم ،)4 :وقــال :صــى
اللــه عليــه وســلم ( :إنَّمــا بع ْثــت ألُتَمــم صالــح ْ أ
()2
الَخْ ـ َـا ِق)
ِ َ ُ ِ ُ ِ ِّ َ َ ِ َ
.1صحيــح مســلم ،كتــاب الصيــام ،بــاب اســتحباب صيــام ثالثــة أيــام مــن كل شــهر وصــوم يــوم عرفــة وعاشــوراء
ين
واالثن� والخميس.
أ
�ض
ث
 .2مســند أحمــد ،مســند المك�يــن مــن الصحابــة ،مســند ب يأ� هريــرة ،ر ي اللــه عنــه ،وقــال الرنــؤوط :صحيــح ،وهــذا
إســناد قــوي ،رجالــه رجــال الصحيــح.
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وقال حسان بن ثابت ،ر�ض الله عنه  ،ف� مدح الرسول أ
الكرم ،صىل الله عليه وسلم:
ي
ي
فضل ِمنكَ لم تَر َق ُّ ن
وأَ ُ
عي�
َ
ط ي

النسا ُء
َوخَ ي ُ� منكَ لم ت َِل ْد ِ

()1

فلــ� – كتابــاً اســمه ( الخالــدون المائــة
لقــد أَلــف مايــكل هــارت – وهــو يهــودي
أمريــ� ي
ي

ف
ال ي ز
نجل�يــة  ،واحتــوى الكتــاب عــى قائمــة بأســماء مائــة شــخص َرتَّبهــم الكاتــب
ي� التاريــخ ) باللغــة إ

تأث�هــم ف ي� التاريــخ ،وكان اســم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى رأس
حســب معيــار مــدى ي
القائمــة ومــن ثُــم عيــى ومــوىس ،عليهمــا الســام .

()2

المهــداة
فمحمــد  ،صــى اللــه عليــه وســلم  ،ليــس نبي ـاً طائفي ـاً أو ِحزبي ـاً ،وإنمــا الرحمـ ُـة ُ
للنــاس جميعهــم ،قــال تعــاىلَ { :و َمــا أَ ْر َســ ْلناكَ إال َر ْح َم ً
ــ�
ــة ِل ْلعا َل ِم ي ن َ

} أ
(النبيــاء )107 :

صفات الرسول ،صىل الله عليه وسلم:
ـامح والرحمــة  :فعندما
مــن صفــات الرســول ،صىل اللــه عليه وســلم ،التواضــع والعفو والتسـ ُ
دخــل رســول اللــه أ
الكــرم ،صــى الله عليــه وســلم ،مكة ُصلحـاً ف ي� الســنة الثامنــة للهجــرة ،كان يخفض
ـره وتأييـ ِـد ِه  .وقــد جمــع رجــال قريــش وخاطبهــم بقولــه:
رأســهُ ُ
تواضعـاً للــه تعــاىل ،وشــكراً عــى نَـ ِ
َ
ن
أخ كريــم  .قال  :اذهبــوا فأنتــم الطُلقاء .
" مــا تــرون يأ� فاعـ ٌـل بكــم ؟ قالــوا  :خـ يـراً  ،أخٌ كريــم ،وابــن ٍ

()3

فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم  ،لــم يفـ ِـرض عليهــم ِحصــاراً  ،ولــم يهــدم بيت ـاً  ،ولــم يُصــادر
يمنــع ِتجواالً..الــخ .
يســجن أحــداً  ،ولــم
أرضــاً  ،ولــم يتلــف نبعــاً  ،ولــم يقلــع شــجر ًة  ،ولــم
ُ
ُ
وكان رســول اللــه  ،صــى اللــه عليــه وســلم ،رحيم ـاً بالمؤمنـ ي ن
ـ� ،وكلمــة يعـ بـر عــن هــذه الرحمــة ف ي�
أ
ـن َح ِابـ ٍـس،
مناســبات كثـ يـرة ،منهــا تلــك الحادثــة المرويــة عــن ِأبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،ر�ض ي اللــه عنــه( ،أَ َّن ْال َ ْقـ َـر َع بْـ َ

العر�  ،حسان بن ثابت  ،الديوان.
 .1موسوعة الشعر ب ي
ف
 .2كتاب الخالدون المائة ي� التاريخ ،المؤلف:مايكل هارت ،ترجمة :أنيس منصور ،سنة  1978م ،تمكن مراجعته بع�
ال تن�نت .https://www.noor-book.com
إ
أ
ن
لبا�  ،ص 1163
ال
،
الضعيفة
السلسلة
،
ضعيف
حديث
.
273
/
2
،
هشام
ابن
ة
س�
.3
ي
ي
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ش
ـنَ ،ف َقـ َ
ـت َو ِاحـ ًـدا
ـن ا ْل َو َلـ ِـد َمــا َق َّب ْلـ ُ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،يُ َق ِّبـ ُـل ا ْل َح َسـ َ
ـر ًة ِمـ َ
أَبْـ َ َ
ـالِ :إ َّن ِ يل َعـ َ َ
ـر ال َّنـ ِب ي

(*) ف
ـال َر ُسـ ُ
ِم ْن ُهـ ْـمَ ،ف َقـ َ
و� هــذا َر ٌّد
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمِ :إنَّــهُ َمـ ْ
ـن َل يَ ْر َحـ ْـم َل يُ ْر َحـ ْـم)  ،ي
آ
ـون بأبنا ِئهــم ،ت
ـون ُمعظَــم أوقاتهــم ف ي� المقاهــي
ـون بُيوتَ ُهــم ،ويَقضـ َ
وي�كـ َ
ـاء الذيــن يضيقـ َ
عــى البـ ِ
ِ
1

ـون معهــم.
والمالهــي  ،وال يَجلسـ َ
التأيس برسولنا األكرم ،صىل الله عليه وسلم:
وفعـا ً  ،وتربيــة أوالدنا عــى ذلك ،
ـأس بســنته ،صــى اللــه عليه وســلم ،قوال ً ِ
يجــب علينــا التـ ي
وتجديـ ُـد البيعــة لــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وجعلــه قــدوة شــبابنا وبناتنــا ،فكثـ يـر مــن الشــباب
الرياضــة ،أو ِمــن أهــل الفَــن  .ولــو
أهــل
ِ
أو الشــابات إن ســألتهم مــن ُقدوتــك؟ يُ ُ
جيــب إمــا ِمــن ِ
َســألناهم :مــن قا ِئـ ُـدك؟ َمــن أشــجع النــاس؟ مــن أكــرم النــاس؟ َمــن أذىك النــاس؟ َمــن أبــو اليتامــى
ـاك�؟ مــن حبيبــك؟ يجــب أن يكــون الجــواب عــن هــذه أ
الســئلة :محمــد ،صــى اللــه
والفقـراء والمسـ ي ن َ
ُ
ـب علينــا محبــة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،واتخــاذه ُقــدو ًة لنــا ف ي� مجــاالت
عليــه وســلم ،فيجـ ُ
ن
ـو� يُ ْح ِب ْب ُكـ ُـم ال َّلــهُ } ( آل ُعم ـران .) 31 :
إن ُك ْن ُتـ ْـم ت ُِح ُّبـ َ
الحيــاة جميعهــا ،قــال تعــاىل ُ { :قـ ْـل ْ
ـون ال َّلــهَ فات َِّبعـ ي
ُ
غازيَــهُ
ســرته َ
مولــد ِه  ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يكــون بَ َتــدارس ي
واالحتفــال ِب ِ
الع ِطــرة َو َم ِ
وج�انــه ،ورحمتــه بالمؤمنـ ي ن
فضـ ُـل
ـ� ،ومــن أَ َ
أزواجــه ي
فاحــهَ َو ِجهــا َد ُه َو َحربَــهُ َو ِسـ َ
َو ِك َ
ـلمهُ وعال َقتــه مــع ِ
أرسة َعرفتهــا الجزيــرة
رسة ُم َت ِمـ ي َ ز َ
ـ� ٍة ،وأفضـ ُـل ٍ
ـب عــن سـ يـرته ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أنَّــهُ ِمــن أُ ٍ
مــا يُك َتـ ُ
ـت وهــب ،وهــي خـ يـر نســاء قريــش ،وعــى الرغــم مــن وفــاة والــده وهــو جنـ ي ن
ـ�
العربيــة ،وأمــه آمنـ ُـة بنـ ُ
ُ
ف
ـح ف ي� الوجــود – بفضــل اللــه ع ـ َّز وجــل –
ي� أحشــاء والدتــه ،فإنــه اســتطاع أن يكــون أعظــم ُمصلـ ٍ

* صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب رحمته صىل الله عليه وسلم ،الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك.
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كيفية االحتفال مبولد الرسول  ،صىل الله عليه وسلم:
ـ� ليلـ ًـة ِبعينهــا ألنهــا ُمجــرد ليلــة ،وإنمــا نن َت ِه ـ ُز ُمناســبة هــذا اليــوم أو الشــهر
نحـ ُ
ـن ال نُحـ ي ي
ســرته،
الــذي ولــد فيــه الرســول  ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يك نَســ َت َ
عيد أحــداث َحياتــه ونــدرس ي
أ
ف
والحســان إىل الفق ـراء
صــى اللــه عليــه وســلم ،لتكــون عـ بـرة ي� إطــاق رساح الرسى مــن الســجون ،إ
ـاك� أ
والمسـ ي ن
واليتــام؛ عم ـا ً بســنة نبينــا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،صاحــب هــذه الذكــرى

العطــرة و تجســيداً حيــاً لمواقفــه وأفعالــه.
المنكـرات ،مثل :االختــا ُ
ط والتـ بـرج والرقص
أمــا إن صاحــب االحتفــال بهــذه المناســبة وجــود ُ

الماجــن ،وإرساف المــال خدمــة للشــيطان ،فهــذا باطـ ٌـل وحـرام .ويتنـ ف
ـا� مع ما قــام به أســوتنا محمد،
ِ
ِ
ِ
ـب أن تكون ذكرى َمو ِلد ُه ،صىل الله عليه وســلم-ُ ،مؤتمـراً َمحلياً وإقليمياً،
صــى اللــه عليه وســلم ،فيجـ َ

القىص المبــارك وتحرير أ
لنقــاذ مـراه ،صىل الله عليه وســلم ،المســجد أ
الرسى جميعـاً الذين ضحوا
إ
ـ� المحتلـ ي ن
بحياتهــم وأرواحهــم ف� ســبيل تحريــره مــن أيــدي الغاصبـ ي ن
ـ� مــن أجــل الحريــة واالســتقالل.
ي
ـن ف� ِنطــاق ش
ـال بالمولــد النبــوي ش
االحتفـ ُ
ـر عــى
ال�يــف يَ ُ
ال�يعــة وحــدود الديــن .والسـ ي ُ
كمـ ُ ي

ـج الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بمــا تحملــه الكلمــة مــن معـىن عــى مــدار العــام .وأن يكــون
منهـ ِ

مولــده هــو أول درس يتلقــاه التلميـ ُـذ عــن ســرة الرســول أ
العظــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وتشــجيع
َ ِ َ ُ
ِْ ُ
ي
النــاس عــى توثيــق تاريــخ الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� الصحــف والمجــات وعــى صفحــات

التواصــل االجتماعــي .
سـ ي ن
ـر وال ُيمـ ِـن
رب العــرش العظيــم أن يُعيـ َـد علينــا هــذه ِ
الذكــرى بالخـ ي ِ
ـائل� اللــه العظيــم ِ
ـ� يــا رب العالمـ ي ن
ـ�  ،آمـ ي ن
المبـ ي ن
والـ بـركات ،وعــى فلسـ ي ن
وآخــر دعوانــا أن الحمــد
ـط� الســام والنــر ُ
ـ�ِ ،
ين
العالمــ� .
للــه رب
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مبناسبة املولد النبوي الرشيف
الشاعر  :محمد ذياب املسيك
النــ�
ميــاد
ِب
أهــا ً
ِ
ِب ي ِّ
ــد
يــوم
لــو ك ُُّل
َمو ِل ٌ
ٍ

ــل
ُ
الم َ
رس ِ
ــد
َّ
لمحم ٍ

ميــا ُد

حــادوا

لكنهــم
بفســاد ِهم
ِ

حود ِهــم
َو ُج ِ

مــا

كان

ذو
ديــن
ٌ

جميعــاً

أ
ال َو ِل
بيــع
ف ي�
َر ِ
ف
َــل
ــز ِه ي� َم ْحف ِ
ن َْج ِ
ــل
ــة
ِج َّن ٍ
َوتَخَ ُّب ِ
أ
َــل
ي
غــره بالمث ِ
أ
ــل
بالحيــاة
ال َ
ِ
فض ِ

المســتق َب ِل
ســعادة
ِب
وت ََم َّتعــوا
ُ
ِ
أ
بــالر َذ ِل
وعمــوا َو َص ُّمــوا إذ َرضــوا

َســبي ُل ُهم

ــل
ــر ًة
ذاقــوا حيــا ًة
ُم َّ
كالحنظَ ِ
ــع َح َّب ً
ــر َد ِل
إذ ال يُض ِّي ُ
ــة ِمــن خَ ْ
َوصفــاً
المــنز َ ِل
بالكتــاب
فكَفــا ُه
ُ
ِ
ــل
يومــاً ولــم ت َِل ِ
ــد ال ِّنســا أو ت َْح ِم ِ
أ
ِمث َ
ــل
الفــر ْز َد ِق
ْــل
َ
ما ِلقــاً َوالخْ طَ ِ
ُم َتغَ ِنيــاً
ــل
ــه
ف ي�
َم ْد ِح ِ
كال ُبل ُب ِ
ــل
ــث
بــدون أَ ِّي
َو
ت ََريُّ ٍ
ِ
َوت ََم ُه ِ

َوضال ِل ِهــم

ُ
َ
محمــد
ذات
ــف
كيــف
ٍ
ِ
الوصــول ِل َو ْص ِ
ــت أُنــىث
محمــد
مثيــل
مــا
أنج َب ْ
َ
ٍ
حاكمــاً ذا ُســ ْلطَ ٍة
مــد ُح
ــت أَ َ
مــا ِج ْئ ُ
ِ
بَ ْ
ــن َو ِطــى َء الــرث َ ى
ــت َ
ــل ِج ْئ ُ
ــر َم ْ
أمــد ُح خَ ي ْ َ
أ
نــام َو َســ ِّلموا
َص ُّلــوا عــى
خــر ال ِ
يْ ِ
ــم
واخْ ِت ْ

أو

ــن
كاه ٌ
ِ

َل َحظْــوا

يفص ُ
ــل بي َن ُهــم
العــرض
يــوم
اللــهُ
َ
ِ
ِ

ــم
الل ُه َّ

ــد
أحم َ
َ

بــه لــم
ُقمنــا
ِ

شــاع ٌر
ســاح ٌر أو
ــد
حم ٌ
قالــوا ُم َّ
ِ
ِ
واحــداً
ســام دينــاً
ُق ْ
بال
ــل جــا َء
إ
ِ
ِ
أ
ــه
هدي ِ
ولــو اهتــدى ك ُُل ال ِ
نــام ِب ِ
أ
َ
ــم
ــم
أهــل ال ِرض ِســ ْل ٌم دا ِئ ٌ
َو َل َع َّ
ّو َض َّ
ــل

(*)

ــل
َحــات
ٍ
ــر ْت عــى َصف ٍ
ّو َج َ
مــاء َس ْل َس ِ
ــل
َمــن ال ت
ُجيــب ســا ِئال ً
ُ
ِب َت َذ ُّل ِ

َص ِّ
ــت َصبــا
ــل
عليــه مــا هَ َّب ْ
ِ
الداريــن يــا
َلنــا ِبســعا َد ِة
ِ

* الشــاعر محمــد ذيــاب المســ�ُ :و ِلـ َـد الشــاعر الفلسـ ن
ـطي� المرحــوم – بــإذن اللــه – محمــد ذيــاب محمــود أحمــد إبراهيــم ف ي� قريــة ِ(م ْسـ ِـكة)
ي
م .تعلــم المرحلــة االبتدائي يــة ف� قريــة (مســكة) وأكمــل تعليمــهُ أ
الســاس ف� محافظــة قلقيليــة ،ثُــم انتقــل �ف
قضــاء طولكــرم عــام 1919
َّ
َّ
ي
ي
ي
ي
ف
ال ي ز
نجل�يــة ف ي� ُقــرى وبلــدات
ـرج منهــا بتفــوق عــام 1941م .عمــل ُمعلمـاً للغــة إ
نبوغــه وتخـ َ
ِبعثــة ُحكوميــة إىل الكُليــة العربيــة ي� القــدس بســبب ِ
ن ف
ف
ف
ال ي ز
نجل�يــة للمراحــل جميعهــا إىل أن
و� عــام 1969م عمــل ُموجه ـاً للغــة إ
و� عــام  1949م عمــل ُمعلم ـاً ي� جنـ يـ� .ي
فلســطينية قبــل النكبــة ،ي
تقاعـ َـد عــام  1979م ،وتوفــاه اللــه عــام  2002م .اللهــم اغفــر لــه وارحمــه وعافــه واعــف عنــه وأدخلــه فســيح جناتــك ( .نفحــات ال ُزهــور مــن
الصــدور /محمــد ذيــاب المســ� ،النـ ش
ـا� ،وزارة الثقافــة الفلســطينية ،رام اللــه).
نَفثــات ُ
ي
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عرض وتقديم كتاب

« كيف عاملهم عليه الصالة والسالم؟»
ملحمد صالح املنجد

أ.يوسف عدوي

باحث وكاتب ومحارض جامعي
املقدمة:
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ� ،والصــاة والســام ،عــى حبيبنــا وقائدنا وقدوتنا وشــفيعنا ســيدنا
محمــد ،وعــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن ،وســلم تســليماً كثـ يـراً ،وبعــد؛
ـ� المصطفــى ،عليــه الصــاة والســام ،بثالثــة شــهور ،وقــع
فقبــل حلــول ذكــرى مولــد النـ ب ي

بـ ي ن
ـدي كتــاب " :كيــف عاملهــم صــى اللــه عليــه وســلم؟ " لمحمــد صالــح المنجــد" وقمــت بقراءتــه
ـ� يَـ ْ

ق ـراءة تحليليــة ،بدقــة وإمعــان واســتمتاع؛ ألنــه تنــاول التعامــات النبويــة مــع أصنــاف النــاس وغـ يـر
مــرزاً جوانــب العظمــة ف ي� حيــاة محمــد ،عليــه الصــاة والســام ،ووجــدت مــن المفيــد
النــاس ،ب
للقــارئ المحــب لنبينــا ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أن يأخــذ فكــرة عــن هــذا الكتــاب ،مــن خــال عرضــه
أ
ن
ت
ـدا� ووفق ـن ي ف ي� عرضــه
وتقديمــه ،وفــق الصــول العلميــة وال�بويــة ،وأشــكر اللــه وأحمــده الــذي هـ ي
وتقديمــه ف ي� ذكــرى مولــد الحبيــب المصطفــى ،عليــه أفضــل الصــاة ،وأتــم التســليم.
اسم الكتاب :كيف عاملهم صىل الله عليه وسلم؟
املؤلــف :محمــد صالــح المنجــد .ولــد ســنة  1961ف ي� الريــاض بالمملكــة العربيــة
الســعودية ،ونشــأ فيهــا ،وأصولــه مــن مدينــة حلب الســورية ،عمــل إمامـاً ،وخطيبـاً بالمنطقــة ش
ال�قية
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بالســعودية ،وأخــذ العلــم عــن العديــد مــن المشــايخ ،منهــم :عبــد العزيــز بــن بــاز ،ومحمــد نــارص
أ ن
ـا� ،ومحمــد بــن صالــح العثيمـ ي ن
وغ�هــم .لــه أكـرث مــن ( )25مؤلفـاً ،أهمهــا :أربعــون نصيحــة
ـ� ،ي
اللبـ ي
لصــاح البيــوت ،أ
والســاليب النبويــة ف ي� التعامــل مــع أخطــاء النــاس ،ومحرمــات اســتهان بهــا النــاس
إ
يجــب الحــذر منهــا ،وتــرك أث ـراً قبــل الرحيــل.
الكتــاب شــكالً :يقــع الكتــاب ف ي� ثمانمئــة صفحــة ( )800من القطع المتوســط ،صــادر عن
مجموعــة زاد للنـ شـر بجــدة ف ي� المملكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة الخامســة ســنة 2020م ،وقســم
المؤلــف الكتــاب إىل ســتة أبــواب رئيســة ،وكل بــاب يحتــوي عــى موضوعــات عــدة ،وقضايــا مختلفــة.
مضمون الكتاب:
كان هــذا الكتــاب أ
الــدول ف ي� الريــاض ســنة  ،2015ســنة
الكــرث مبيعــاً ف ي� معــرض الكتــب
ي
صــدور الطبعــة أ
الوىل منــه ،وهــذا المعــرض الــذي يســتمر تســعة أيــام يــزوره أكـرث مــن مليــون زائــر
ين
القائمــ� عليــه.
حســب ترصيحــات

الباب أ
الول :القدوة الحسنة:
تنــاول الكاتــب ف� البــاب أ
الول الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،باعتبــاره قــدوة حســنة،
ي
وأشــار إىل أننــا يجــب أن نــدرس حيــاة الرســول ،عليــه الصــاة والســام؛ ليتس ـىن لنــا االقتــداء بــه
بشــكل علمــي صحيــح ،فاالقتــداء بالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بغـ يـر علــم يفســد ،وال يصلــح.
قــال تعــاىلَ { :ل َقــد كَان َل ُكــم ف� رســول ال َّلــه أُســو ٌة حس ـن ٌة لمــن كَان يرجــو ال َّلــهَ وا ْليــوم ْ آ
ال ِخـ َـر َو َذ َكـ َـر
َ َ َْ
ْ َ ْ ِي َ ُ ِ ِ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ َ َُْ

ال َّل كَث�ا} أ
(الحــزاب ،)21:فحــوى الكتــاب عــن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إمامــاً ،وقاضيــاً،
ــهَ ِ ي ً

وغــر ذلــك مــن
وزوجــاً ،وأبــاً ،وحاكمــاً ،ومصلحــاً ،ومعلمــاً ،ومربيــاً ،ومديــراً ،وقائــداً ،وعامــاً ،ي
جوانــب شــخصيته .فنقتــدي بالرســول ف ي� طاعــة اللــه وعبادتــه ،وكـرث ة ذكــر اللــه ،وت�ض عنــا لــه ســبحانه،
والخشــوع للــه والبــكاء عنــد ذكــره ســبحانه وتعــاىل .نقتــدي بــه ف ي� مناحــي حياتنــا كلهــا؛ ألنــه معصــوم
ف
ف
و� حياتــه العـ بـر ،واالقتــداء بــه ش�ط الفــاح والنــر.
مــن اللــه مــن الزلــل ،أو الوقــوع ي� الخطــأ ،ي
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لقــد شــملت ســرة النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــكارم أ
الخــاق جميعهــا ،قــال تعــاىل:
ي
بي

{و ِإنَّــكَ َل َعـ َـى خُ ُلـ ٍـق َع ِظ ٍيم}(القلــم  )4:كيــف ال؟! وخلقــه الق ـرآن ف ي� أحوالــه ،وأقوالــه ،وترصفاتــه كلهــا،
َ
فهــو قدوتنــا ف ي� الحلــم والعفــو ،والحيــاء ،والشــفقة والرحمــة ،والتواضــع ،والشــجاعة ،والجــود
والكــرم ،والخشــية مــن اللــه تعــاىل ،والزهــد ف� الدنيــا ،والثبــات مــع اليقـ ي ن
ـ� بوعــد اللــه ،واالســتغفار
ي
والتوبــة ،والعبــادة ،والنــوم واالســتيقاظ ،وكالمــه وســكوته ،والمعامــات وكل جوانــب حياتنــا،
واستشــهد الكاتــب بآيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة عــى هــذه أ
المــور كلهــا.
الهل أ
الثا� :التعامل مع أ
ن
والقارب:
الباب ي

ف
ن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع أهلــه وأقاربــه
تنــاول الكاتــب ي� البــاب الثـ ي
ـا� ،تعامــل النـ ب ي
ومــن حولــه ،فتعامــل الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع أهلــه وبيتــه وأقاربــه بمنتهــى الطيبــة
ـن ،ويصفــح عمــا يقــع
والشــفقة والرحمــة ،فــكان يصـ بـر عــى زوجاتــه ،ويغــض الطــرف عــن أخطائهـ ّ
منهــن مــن زلــل ف ي� حــق المــرء ،دون مــا يكــون ف ي� حــق اللــه تعــاىل ،وكان يســاعد زوجاتــه ف ي� تدبـ يـر شــؤون

ـتهن كل يــوم ،ويحــرص أن ال تشــم منــه إال الريــح
الم ـنز ل ،ويحــرص عــى مجالســة زوجاتــه ،ومؤانسـ ّ

ـن قــدوة لنســاء المؤمنـ ي ن
ـ� ف ي�
الطيبــة ،ويتجمــل لنســائه ،ويهتــم بشــعره ،وأحســن تربيتــه لنســائه؛ ليكـ ّ

ـن كلهــا ،وأبــواب الخـ يـر جميعهــا.
ـن وترصفاتهـ ّ
أعمالهـ ّ

وتنــاول الكاتــب أيض ـاً ف ي� هــذا البــاب كيفيــة معالجــة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،

ف
الفــك ،وقصــة المطالبــة
المشــكالت ي� البيــت النبــوي ،وذكــر ثالثــة أمثلــة عــى ذلــك ،وهــي حادثــة إ

ف
و� هــذا البــاب أيض ـاً بـ ي ّ ن
ـ�
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لهــا ،ي
بالنفقــة ،وقصــة ماريــة وتحريــم النـ ب ي
الكاتــب كيــف كان الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أبـ ّـر النــاس بأهلــه ،وأشــدهم صلــة بذويــه،
ويتجــى ذلــك ف� تعاملــه مــع أوالده ،ومــا يبذلــه لهــم مــن رعايــة ،وحســن العالــة ،واختيــار أ
الســماء
إ
ي

الحســنة لهــم ،وتزويــج بناتــه مــن خــر الرجــال ،ولــم يكــن يغـ ف
ـن ،وكان مي ـراً جــداً،
ي
ـال ي� مهورهـ ّ
ي
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ـيهن،
ـن عــى تحمــل المســؤولية ،وكان يواسـ ّ
ـن بعــد الــزواج أيض ـاً ،ويربيهـ ّ
ويرعــى بناتــه ،ويهتــم بهـ ّ
ـن عنــد المصيبــة ،وكان صــى اللــه عليــه وســلم ،يحــزن جــداً لوفــاة أحــد مــن أبنائــه أو بناتــه،
ويص�هـ ّ
بّ
ـ� بفقــد عزيزيــن عليــه أن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــد جميــع ذريتــه مــن
وليعلــم مــن ابتـ ي
والنــاث ( زينــب ،ورقيــة ،وأم كلثــوم) ولــم يبــق بعــد
الذكــور ( الهاشــم ،وعبــد اللــه ،وإبراهيــم) إ
وفاتــه إال فاطمــة ،ر�ض ي اللــه عنهــا ،ودموعــه ليســت دمــوع جــزع وســخط مــن قضــاء اللــه وقــدره،
إنمــا هــي دمــوع رحمــة وشــفقة ،تــذرف مــن رحمــاء.

ثــم تحــدث الكتــاب عــن تعامــل النــ� مــع أحفــاده ،حيــث كان لــه ســبعة مــن أ
الحفــاد
بي

يحبهــم ويعطــف عليهــم ،ويأخذهــم معــه إىل المســجد ،وكان الحســن والحسـ ي ن
ـ� يثبــان عــى ظهــره
ـ� ف ي� أثنــاء الســجود ،وكان يقبلهــم ويضمهــم إىل صــدره ،ويالعبهــم ويضاحكهــم ،ويدعــو
وهــو يصـ ي
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع أقاربــه؛
لهــم بالرحمــة ،وتحــدث الكاتــب أيضــاً عــن تعامــل ب ي
الســام وإلحاحه ف ي�
أعمامــه وعماتــه ،وأبنــاء عمــه ،وبنــات عماتــه ،وكان حريصـاً عــى دعــوة أقاربــه إىل إ
ذلــك ،وكان يأخــذ بنصيحــة عمــه العبــاس ومشــورته ،ويسـ ي ن
ـتع� بأقاربــه ف ي� المواقــف المهمــة ،ويحســن
إليهــم ،ودائــم الســؤال عنهــم ،ويعودهــم ف ي� مرضهــم ،وتحــدث الكتــاب أيض ـاً ف ي� هــذا البــاب عــن
ين
ـتضعف� ،ومــع خــواص
ج�انــه ،ومــع الضيــوف ،والمسـ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع ي
تعامــل النـ ب ي
ـ�ء إىل جــاره
والمــاء ،فجعــل إك ـرام الجــار مــن عالمــات إ
أصحابــه ،ومــع الخــدم إ
اليمــان ،ومــن يـ ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أحســن النــاس إكرام ـاً لضيفــه،
محــروم مــن دخــول الجنــة ،وكان النـ ب ي
ـ� مقــدار الضيافــة وحدودهــا ،و�ض ب النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أروع أ
وبـ ي ن
المثــال ف ي� حســن
بي
ـ� ،وعثمــان"،
التعامــل مــع خــواص أصحابــه ،والذيــن منهــم  ":أبــو بكــر ،وعمــر بــن الخطــاب ،وعـ ي
والمــاء ،مــن رأفــة بهــم ورحمــة ،وإنصــاف لهــم ،فــكان
ـوال إ
كذلــك حســن تعاملــه مــع الخــدم والمـ ي
تقص�هــم ،وكان يأمــر بالتلطــف ف ي� منــاداة الخــادم،
شــديد التســامح معهــم ،ويلطــف مــن تبعــات
ي
وجعــل كفــارة �ض ب العبــد عتقــه.
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الباب الثالث :التعامل مع ش
ال�ائح االجتماعية:
ف
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع ش�ائــح اجتماعية
تنــاول الكاتــب ي� البــاب الثالــث تعامــل النـ ب ي

مخصوصــة ،وهــذه ش
ال�ائــح هــي :ذوو العاهــات الذيــن حثهــم الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
وب�هــم بالجنــة ،وكان يدعــو لهــم ،ويراعــي مشــاعرهم ،ويختــار أ
عــى الصـ بـر ،ش
اللفــاظ المناســبة ف ي�
وييس عليهــم ،ويرفع الحــرج عنهم ،وحذر مــن إيذائهم.
تســميتهم ،ويرشــدهم لمــا فيــه ي
الخ� لهــمُّ ،
وتعامــل الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع أصحــاب المصائــب والبــاء ،أن مــن أراد
ـواب االحتســاب عليهــا،
اللــه بــه خـ يـراً ،فإنــه يبتليــه بالمصائــب ،مبينـاً أن للمصــاب أجـ َـر المصيبــة ،وثـ َ
وأنهــا تكفــر الخطايــا ،ونهــى عــن التســخط والنياحــة ،وعرفنــا أن طــول العمــر خـ يـر للمســلم ،ولــو كان
ـ� والمبتلـ ي ن
مريض ـاً ،وكان صــى اللــه عليــه وســلم ،يــواس المصابـ ي ن
ـ� ،ويخفــف عنهــم ،ويزورهــم،
ي

ق
ويــر� مــن أصيــب ،واشــتىك مــن أصحابــه ،كذلــك تعاملــه مــع الفقــراء ،حيــث
ويعطــف عليهــم،
ي

كان يتأثــر جــداً إذا رأى الحاجــة ف� وجــوه أصحابــه ،فيكرمهــم ،ويواســيهم ،ويقســم الفقــراء ي ن
بــ�
ي
أصحابــه؛ ليطعموهــم ،ويقاســمهم مــا عنــده مــن طعــام ،ويتفقدهــم ،ويســأل عــن أحوالهــم،
ويق ـض ي حاجــة المحتــاج منهــم .ونهــى صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن تجاهــل الفق ـراء ف ي� الوالئــم،
وكان يرشــدهم إىل العمــل والتكســب،
ـ� ،صــى اللــه عليــه
ب
ويص�هــم ،ويســليهم ،كذلــك تعامــل النـ ب ي
وســلم ،مــع أ
الغنيــاء حيــث شــهد بفضــل ذوي الفضــل منهــم خدمــة الديــن خاصــة ،وكان يزورهــم،
ـ� أ
ويــأكل عندهــم ،ويرشــدهم ألفضــل وجــوه الصدقــة ،ويأمرهــم بالعــدل ف� أ
العطيــات بـ ي ن
الوالد،
ي

ف
بال�كــة ،ويغضــب ممــن تظهــر
وكان ينهــى التجــار منهــم عــن الغــش ي� البيــع والـ شـراء ،ويدعــو لهــم ب

التكــر منهــم ،ويغضــب عــى مــن منــع الــزكاة ،وكان ي ن
يبــ� لهــم أن الغــىن الحقيقــي ف ي�
عليــه آثــار
ب
ىن
ىن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم مــع ذوي
القلــب ،والغـ المحمــود هــو غـ النفــس ،وكذلــك تعامــل النـ ب ي
الهيئــات ( أصحــاب المكانــة والجــاه) حيــث كان يحفــظ لهــم مكانتهم ،ووجاهتهــم ف ي� قومهــم ،وحرص
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عــى هدايــة النــاس أجمعـ ي ن
ـ�؛ خاصــة الزعمــاء منهــم ،ويفــرح بإســام مــن أســلم منهــم ،ويحســن
إنصاتــه ،واســتماعه لحديثهــم ،ويظهــر لهــم االحـ تـرام ،والتقديــر ،واالهتمــام ،نز
وي�لهــم منازلهــم،
ن
ت
ـ� فيهــم ،وإذا دعــاه بعضهــم إىل طعــام أجــاب دعوتــه،
ومكانتهــم ،ويثـ ي عــى الصفــات الخـ يـرة الـ ي
ويسـ ي ن
ين
النابغ�،
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع
ـتع� بهــم للقضــاء عــى المنكـرات ،كذلــك تعامــل النـ ب ي
ف
ف
ـ� بــن ب يأ� طالــب ،ومعــاذ بــن جبــل ف ي�
مثــل حســان بــن ثابــت ي� الشــعر ،وابــن عبــاس ي� الفقــه ،وعـ ي
القضــاء ،وخالــد بــن الوليــد ف ي� الحنكــة العســكرية ،حيــث طلــب مــن الشــاعر حســان أن يهجــو قريشـاً
ف ي� شــعره ،وكلــف زيــد بــن ثابــت بتعلــم لغــة اليهــود ،وأرســل مصعــب بــن عمـ يـر إىل المدينــة للدعــوة،
وكان يختــار النجبــاء ،لتكليفهــم بالمهمــات الصعبــة ،وختــم الكاتــب البــاب الثالــث بتنــاول تعامــل
النـ بـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع المتخاصمـ ي ن
ـ� ،وكيــف كان يقـض ي بينهــم ،فــكان يســعى للصلــح
ي
ـوف المتخاصمـ ي ن
ـ� المتخاصمـ ي ن
بـ ي ن
ـ�
ـ� ،بالـ تـرا�ض ي والمحبــة ،أو حكــم بينهــم بحكــم الـ شـرع ،وكان يخـ ّ
مــن الحلــف باللــه كذب ـاً ،ويبـ ي ن
ـ� لهــم أنــه يحكــم بينهــم حســب الظاهــر ،وحكمــه بالظاهــر ال يحــل
غــره ،وال يحكــم عــى المدعــى إال ت
باع�افــه ،أو بوجــود البينــة ،وكان يحتمــل،
للمبطــل أخــذ حــق ي
ـ� المتخاصمـ ي ن
ويعطــي مــن عنــده؛ ليصلــح بـ ي ن
ـ� ،ويقطــع ال ـنز اع والخصومــة.
الباب الرابع :التعامل مع ش�ائح دعوية مخصوصة:
ف
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع ش�ائــح دعويــة
تنــاول الكاتــب ي� البــاب الرابــع :تعامــل النـ ب ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حريصـاً عــى هدايــة
مخصوصــة ،منهــم المســلمون الجــدد ،إذ كان النـ ب ي
النــاس أشــد مــا يكــون الحــرص ،فكــم ذرفــت عينــاه مــن أجــل هــذه أ
المــة ،وكــم برقــت أســارير

وجهــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فرحـاً ورسوراً بإشــهار رجــل إســامه ،فــكان الرســول ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،يرشــد مــن دخلــوا الســام حديثـاً لالغتســال بعــد إســامهم ،ويعلمهــم أ
الحــكام ش
ال�عيــة،
إ
ويأمرهــم بالتخلــص مــن أدران الجاهليــة ،ويبعــث مــع المسـ ي ن
ـلم� الجــدد مــن يعلمهــم أمــور دينهــم،
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ويب�هــم عــى أعمــال الخــر الـ تـ� كانــوا يعملونهــا ف� الجاهليــة بالمثوبــة أ
ش
والجــر ،ولــم يكــن يتهــاون
ي
ي
ي

معهــم فيمــا يتعلــق بأمــور التوحيــد ،وكان يأمــر مــن نــذر الطاعــة أو ش�ع فيهــا أن يتمهــا بعــد إســامه.
وتنــاول الكتــاب أيض ـاً تعامــل الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع المسـ ي ن
ـتفت� ،فشــأن

الفتــوى عظيــم ،ألنــه بهــا يُحفــظ أمــر الديــن ،وبهــا تُحــرس الملــة ،وتُحفــظ حــدود اللــه ،لذلــك نجــد

أ
ف
للنــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم.
ي� القــرآن إشــارات ي
كثــرة لســئلة الصحابــة واســتفتاءاتهم ب ي

ت
ت
ـ� كل ســائل بمــا يناســب
وكان النـ ب ي
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يراعــي حــال المسـ ي
ـتف� ،فيفـ ي

حالــه ،ويختــار لــه أ
الفضــل ،ويبينــه لــه ،وإذا رأى الســائل بحاجــة إىل حكــم مــا يبينــه لــه ،وإن لــم
يســأل عنــه؛ بيانـاً لمــا أشــكل عليــه فهمــه ،أو ت
لل�غيــب ف ي� فعــل الخـ يـر ،وكان يجيــب الســائل بمــا يحــر
لــه المســألة ويضبطهــا ،ويســتخدم الحجــج العقليــة إلقنــاع الســائل ،وطالمــا حـ ّـذر عليــه الصــاة
ت
ـتف� إىل البديــل المبــاح ،ويجيــب عــن أســئلة
والســام مــن التحايــل عــى الفتــوى ،وكان يرشــد المسـ ي
غـ يـر المسـ ي ن
ـلم� واستفســاراتهم ،ويجيــب عــن أســئلة الجــن واســتفتاءاتهم.

وتنــاول الكتــاب تعاملــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع أ
العــراب ،فــكان يقابــل شــدتهم

أ
ن ف
والرشــاد ،وقابــل
اللــ� ي� النصــح إ
وغلظتهــم ،بالرحمــة والحلــم ،واســتخدم معهــم الســلوب ي

والحســان ،وعفــا عمــن حــاول قتلــه منهــم ،وصـ بـر عــى كـرث ة أســئلتهم،
إســاءتهم وغلظتهــم بالعفــو إ
وكان يجيبهــم عليهــا ،ويـرض ب لهــم أ
المثــال بمــا يفهمــون مــن أمــور الباديــة ،وأثـىن عــى أهــل الصدق
ف
غــر اســتئذان.
والجهــاد بينهــم ،وكان يزجرهــم عــن النظــر ي� البيــوت مــن ي

ف
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع العصــاة
تنــاول الكاتــب ي� هــذا البــاب أيض ـاً تعامــل النـ ب ي

أ
ت
ين
الــ� تكفــر معاصيهــم ،وتكــون ســبباً ف ي� قبــول
والمذنبــ� ،فكــم د ّلهــم عــى العمــال الصالحــة ي

ف
ـاص،
توبتهــم ،ونهــى عــن سـ ّ
ـب الــذي جلــد ي� الخمــر ،وعلــل ذلــك بكونــه عون ـاً للشــيطان عــى العـ ي
ونهــى عــن الدعــاء عــى شــخص عــاص بعينــه باللعــن وغـ يـره ،وشــدد عــى مرتكــب الذنــب ،وكـ ّـرر عليــه؛
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ليبـ ي ن
ـ� لــه فظاعتــه ،وكان ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يكــره أن ترفــع إليــه الحــدود ،ولــم يكــن يذكــر
المخطئـ ي ن
ـ� والعصــاة باالســم ،وال بالتلميــح ،فــكان يقــول" :مــا بــال أقــوام" .وتنــاول الكاتــب تعامــل
النـ بـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع المنافقـ ي ن
اليمــان ،وأبطنــوا الكفــر ،فذكر
ـ� ،وهــم الذيــن أظهــروا إ
ي

ن
ن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قتلهــم ألجــل مصالــح
صفاتهــم ،وبـ يـ� خطورتهــم ،وبـ يـ� لمــاذا تــرك النـ ب ي

ف
الســام ،وكان الرســول ،صــى اللــه عليــه
الســام ،أهمهــا ســد ذرائــع النفــور عــن دعــوة إ
كثـ يـرة ي� إ
ين
بالمؤمنــ� ف ي� غــزوة تبــوك
وســلم ،يقبــل اعتذاراتهــم وإيمانهــم تأليفــاً لهــم ،وقابــل اســتهزاءهم

بشــدة وحــزم ،وركــز الكاتــب عــى موضــوع اهتمــام الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بذكــر صفــات
ـ�؛ ليعلمهــم النــاس ،ويحــذروا منهــم ،وحــذر الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،المنافقـ ي ن
المنافقـ ي ن
ـ�
ـ� ،وتتبــع عوراتهــم ،وفضــح الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بعــض المنافقـ ي ن
مــن إيــذاء المؤمنـ ي ن
ـ�،
وكشــفهم للتحذيــر منهــم ،وصــارح بعضهــم بمــا هــم عليــه مــن النفــاق والمخادعــة ،ولــم يكــن
يســند إىل أحــد منهــم شــيئاً مــن الواليــة العامــة.
الباب الخامس :التعامل مع ش�ائح عامة:
ف ي� البــاب الخامــس تنــاول الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� تعاملــه مــع ش�ائــح عامــة:
فتحــدث الكاتــب عــن تعامــل الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع عمــوم النســاء ،والــذي اتســم
ـن،
بالرفــق والحنــو والرحمــة ،لمــا يعلمــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن ضعــف النســاء ،وقلــة حيلتهـ ّ
الســام ،كمــا بايــع الرجــال،
ـن عــى إ
ـن أمتــه خـ يـراًّ ،
ـن نظائــر الرجــال ،وبايعهـ ّ
وعدهـ ّ
ـوص بهـ ّ
فــكان يـ ي
ـن،
ـن
ي
وتذك�هـ ّ
ـن ،وامتحــن مــن هاجــرت إليــه مــن النســاء ،وحــرص عــى وعظهـ ّ
غـ يـر أنــه لــم يصافحهـ ّ
وحثهــن عــى الصدقــة ،والكثــار مــن ذكــر اللــه تعــاىل ،وعلمهــن مــا ينفعهن مــن أ
الدعيــة ،وأن يشــهدن
إ
ّ
ّ
ّ
ف
التيــان إىل المســاجد،إذ
ـن من إ
صــاة الجمعــة ،وصــاة الفريضــة ي� المســجد ،ونهــى الرجــال عــن منعهـ ّ

أ
ف
ف
ـن،
ـن بالرجــال ي� الطريــق ،وكان يرفــق بالرامــل منهـ ّ
ـن بابـاً ي� المســجد ،ومنــع مــن اختالطهـ ّ
خصــص لهـ ّ
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ف
بالحســان إىل مــن أذنبــت فتابــت
ـن ،وكان يأمــر إ
ـن ،ونهــى الرجــال عــن �ض بهـ ّ
ويســارع ي� قضــاء حوائجهـ ّ
ـن ،وغـ ي ّـر
ـن ،وإذا دعتــه بعــض النســاء عــى الطعــام ،فيجيــب دعوتهــا ،وكان يــزور المريضــات منهـ ّ
منهـ ّ
أســماء بعــض النســاء ،كابنــة عمــر مــن (عاصيــة)إىل (جميلــة) ،ومــازح بعــض كبـ يـرات الســن ،وذكــر
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع كبــار الســن ،فعـ ّـد
قصتــه مــع العجــوز ،وتنــاول الكاتــب تعامــل النـ ب ي

ـن عم ُلــه ،وحــث أمتــه عــى توقـ يـر كبــار الســن ت
واح�امهــم ،وكان ،صىل
كبـ يـر الســن خـ يـر النــاس إذا َح ُسـ َ
ويطمعهــم
اللــه عليــه وســلم ،هــو المبــادر للذهــاب إليهــم ،ويحســن اســتقبالهم ،وكان يمازحهــم،
ّ

ف
ف
ف
والعطــاء ،وخفــف عنهــم ف ي�
المامــة ،إ
وقدمهــم ي� أمــور كثـ يـرة ،ي� إ
ي� رحمــة اللــه ،وال يقنطهــم منهــاّ ،
كثــر مــن أ
الحــكام ش
ال�عيــة ،وذكّرهــم دائمـاً باللــه؛ لقــرب أجلهــم ،وحذرهم مــن الحرص عــى الحياة
ي

وجمــع المــال ،وتنــاول الكاتــب أيضـاً تعاملــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع الصغــار ،يرحــم الطفــل،
ن
ت
ـ�
ويشــفق عليــه ،ولــو كان ولــد ز� ،وهــذا مــا تؤكــده القصــة المعروفــة ،وهــي حادثــة الغامديــة الـ ي
زنــت ،وكان يجلــس أ
الطفــال عــى حجــره ،وفخــذه ،ويحتمــل مــا قــد يصــدر عنهــم ،وكان يداعبهــم،
ويالطفهــم ،وإذا مــر بهــم س ـ ّلم عليهــم ،وكان يمســح عــى رؤوســهم ،ويحــرص كل الحــرص عــى
تعليمهــم ،وتربيتهــم ت
واليمــان والتوحيــد ،وكان يعلمهــم آداب
ال�بيــة الصحيحــة ،بتعليمهــم القـرآن إ
أ
الكل ،وإذا أخطــأ أحدهــم أرشــده برفــق ي ن
ولــ� ،وكان يســتخدم العبــارات الرقيقــة ف ي� محادثتهــم؛

تحمــل المســؤولية ،ويعمــل عــى تقديــر شــخصية الطفــل.
ويعودهــم عــى ّ
الســتمالة قلوبهــمّ ،
الباب السادس :التعامل مع يغ� ش
الب�:

ف
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع غـ يـر
ي� البــاب الســادس ،وفيــه يطــرح الكتــاب تعامــل النـ ب ي

البـ شـر مــن الجــن ،والــدواب .فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مبعــوث رحمــة للعالمـ ي ن
ـ� ،قــال
ـ�} أ
(النبيــاء  )107:فاســتجاب كثـ يـر مــن الجــن لدعوتــه ،وكان يقـرأ،
{و َمــا أَ ْر َسـ ْل َناكَ ِإ َّل َر ْح َمـ ًـة ِل ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
تعــاىلَ :
صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى الجــن الق ـرآن ،ويث ـن ي عــى حســن اســتماعهم لــه ،وحـ ّـذر مــن إيــذاء
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مؤم ـن الجــن ،وكان يســتعيذ باللــه مــن الشـ ي ن
ـياط� ،ومــا يتعلــق بالــدواب المســخرة ل إلنســان ،فــكان
ي
ـوص بهــا ،وكان يحــث عــى الرحمــة
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يحــب الخيــل ويكرمهــا ،ويـ ي
بالحيوانــات ،والرفــق بهــا ،وكان يرفــق بالهــرة ،فيطعهمــا ويســقيها ،ونهــى عــن تحميــل الحيــوان فــوق
النســان قــد يدخــل النــار بســبب تعذيبــه الحيــوان ،كذلــك
طاقتــه ،وإجاعتــه ،وإيذائــه ،وأخـ بـر أن إ

أخـ بـر أن ف� إطعامهــا أج ـراً ،ونهــى عــن التفريــق بـ ي ن
ـ� الطيــور الصغـ يـرة وأمهاتهــا ،ونهــى عــن �ض ب
ي
الحيوانــات ،ورميهــا ،وســبها ،أو لعنهــا خاصــة الديــك ،ونهــى عــن ِخصائهــا إال لمصلحــة ،ونهــى عــن

بالحســان والرفــق بهــا ف ي� أثنــاء الذبــح.
قتلهــا إال مــا فيــه �ض ر منهــا ،وكان يأمــر إ
الخامتة:

الكاتــب يقــودك لالقتــداء بالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إذ ي ـرض ب مث ـا ً ف ي� التواضــع،

ت
واالحــرام ،ويعطيــك مفاتيــح خفيــة للعيــش بســعادة،
فالنــ� محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم،
بي

تمــ� بــه عــن ســائر أهــل أ
جمــع مــن خصــال الكمــال ،ومحاســن الصفــات مــا ي ّ ز
الرض ،فــكان َّأم ً
ــة

جامع ـاً للخـ يـر ،وأســوة حســنة ف ي� أعمــال الـ بـر كافــة ،ومثــاال ً راقي ـاً ف ي� التعامــل مــع النــاس عمومهــم،

ين
ويعــ� المحتــاج،
وكب�هــم ،ومؤمنهــم ،وكافرهــم ،ينــر المظلــوم،
صغ�هــم ،ي
وخصوصهــم ،ي
ويصـ بـر عــى أذى الســفيه ،ويقابــل الســيئة بالحســنة ،ويلقــى النــاس بوجــه باســم ،مليــح الطلعــة،

كريــم العطــاء ،حســن أ
الداء ،فعامــل كل فئــة مــن النــاس حســب مــا يقتضيــه وضعهــم وصالحهــم.
جــزى اللــه مؤلــف الكتــاب محمــد صالــح المنجــد عنــا وعــن المسـ ي ن
ـلم� والعالــم خـ يـر الجـزاء،

فكــم تع ـىن  ،وتعــب ،وســهر ف� وضــع هــذا الكتــاب الضخــم الرائــع المــ�ء بالشــواهد ،أ
والمثلــة،
ّ
ي
ي

والـ شـرح ،والتفسـ يـر والتوضيــح بأســلوب ســلس بســيط ،قريــب مــن لغــة النــاس اليوميــة ،ففــي مـ ي ز
ـ�ان
حســناته إن شــاء اللــه تعــاىل.
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م املولد ال ّنبوي
نسي ُ
شعر  :زهدي حنتويل
دار اإلفتاء الفلسطينية

أ
فتــ� أل ْت

ت
قافيــ�
مــت
بذكــر المصطفــى
كر ُ
ّ
ِ
ي
واخضــو�ض ْت

بزهوهــا
ّ

أ
شــذاء
بال
فــاح
وعب�هــا قــد
ي
َ
ِ

ً
مزدانــة

ف� رونــق المعــىن
ي
ِ

المجــاز كالمهــا
أفــق
وانــداح مــن
َ
ِ
ِ
ّلــت
وترت ْ

نغماتهــا

أ
كتللــؤ

أ
ضــواء
ال
ِ

نشــاء
ال
عــى إ
ِ

أ
ف
فيــاء
شــد ُو
ْ
البالبــل ي� رؤى ال ِ
ِ
الكرمــاء
مولــد ســ ّيد
يــوم
ف ي�
ِ
ِ
ِ

وكأنهــا

ــم ذكرهــا وحلولهــا
ذكــرى
تنس َ
ّ
الهدايــة شأ�قــت ف ي� يومهــا
شــمس
ِ
ُ

ورساجهــا

مضــت
أمــم
بقدومــه
بــرت
قــد ش ّ
ْ
ٌ
ِ

بــرواء
ثــت
الرســالة
كتــب
ّ
حد ْ
ِ
ِ
ُ

ت
ــ�
الخلــق
يــا صاحــب
ِ
العظيــم مح ّب ي
ِ

العليــاء
نفــ� إىل
جــاوزت
لــكَ
ْ
ِ
ي
والظلمــاء
الليــل
بــه ف ي�
ِ
تهــدي ِ
ِ

َ
أنــت الــذي حمــل
الرســالة مشــعال ً

ــم
بتبس ٍ
ّ

ووضــاء
ِ

بســواده
زمــن طغــى
جئــت ف ي�
قــد
َ
ِ
ٍ

فأضأتــهُ

يعــة
شب� ٍ

ســمحاء
ِ

وســننت فيهــا منهجــاً متكامــا ً
َ

أرســي َتهُ

بمبــادئ
ٍ

وبنــاء
ِ

خــر مــن وطــأ الــرث ى
و� يــا ي
بــأ� ب ي
بي

ببهــاء
ــه
وســمت شــمائل
ْ
ِ
خلق ِ
ِ

جمعــت ش
م�فــاً
الفضائــل قــد
ُّكل
َ
ِ
َّ

َ
الفضــاء
أفضــل
وبلغــت فيهــا
َ
ِ
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مل ف� العدد

نسيم املولد النبوي
المحاســن فيــكَ تلقــى حســنها
ّكل
ِ

أ
ف
رجــاء
ُ
ويفــوح طيبــكَ ي� مــدى ال ِ

ُ
توجتــهُ
الصــدق مــن عهــد الصبــا ّ

ٌ
وأمانــة

عمــت رســالتك البــاد بأرسهــا
ّ

بالمــاء
تســقي الظمــا َء مــن الهــدى
ِ
فــإذا

فصيحهــا وبيانهــا
الضــا ُد أنــت
ُ
مهمــا تغــىن ّ
زكّاك

رب
ّ

الشــعر مدحــاً ال يفــي
ُ
آياتــه
الخلــق ف ي�
ِ
ِ

أ ّديتهــا

نطقــت
َ

فأبلــغُ

بوفــاء
ِ

البلغــاء
ِ

درجــات

قــدرك
ِ

ً
رفعــة

بثنــاء
ِ

وعلــوت
َ

شــأناً

ً
رفعــة

بعــاء
ِ

بلقــاء
يل عنــد حوضــك دعــو ٌة
ِ
ســماء
رحــاب
نجــم ف ي�
مــا الح
ٌ
ِ
ِ

يــا صاحــب الحــوض المبــارك مــاؤ ُه
ّ
خــر الــورى
صــى عليــك اللــه يــا ي
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أعامل صالح الدين
يف القدس

بعد تحريرها من الصليبيني
الشيخ محمد ذياب أبو صالح

الهيئة اإلسالمية العليا – بيت املقدس
أ
ـو� بحــق مــن أشــهر قــادة العالــم ف ي� العصــور الوســطى،
يعــد المجاهــد صــاح الديــن اليـ ب ي
ـ� ،أثر معركــة حطـ ي ن
والــذي حــرر بيــت المقــدس مــن الصليبيـ ي ن
الخ�،
ـ� ،صبيحة يــوم الجمعة  27رجــب ي
ســنة  583هـــ وفــق  2أكتوبر ســنة 1187م ،وكان مــن أبرز إنجازاتــه ف ي� المدينة المقدســة بعد تحريرها:
أوالً -التسامح الديني ،والعفو الشامل عن الضعفاء واملساكني:

ين
والمحتاج� ،وســمح للجنــد وعائالتهم
فقــد حــدد الفديــة عــى الجنــد ،ووزع الصدقــات عــى الفقـراء
بمغــادرة البالد.
ثاني ـاً -التوجــه شــخصياً إلصــاح املســجد األقــى املبــارك :ومســجد قبــة

ـ� ،وشــوائب الصليبيـ ي ن
الصخــرة املرشفــة ،فقــد أصلــح مــا علــق بهمــا مــن أدران المحتلـ ي ن
ـ� ومــا
ين
المســلم�.
تبــدل منهمــا مــن مســالك

()1

ثالثـاً -القيــام بعــدد مــن األعــال الخرييــة يف القــدس وذلــك عىل النحــو اآليت:

بالعقاق�
 .1البيمارســتان( :)2أرىس ف ي� الدباغــة البيمارســتان (المستشــفى الصالحي) ،فأتم بنــاءه وزوده
ي

أ
للمحتاج� مجاناً ،ودون مقابل ،وعهد العمل فيه إىل أمهر أ
ت
ين
الطباء ف ي� عرصه.
ـ� كانــت تُقدم
والدويــة ،الـ ي

 .1عارف العارف ،المفصل ف� تاريخ القدس ط(5القدس :مكتبة أ
الندلس1999 ،م).ص .175
ي
 .2كلمة بيمارستان مأخوذة من بيمار الفارسية ،ن
وتع� مريض ،وستان ن
بمع� مكان ،وتدل عىل المستشفى ..
ي
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م ق�دسي� تا�

ـمال إىل مســجد وربــاط أوقفــه
 .2الخانقــاه الصالحيــة :حـ ّ
ـول الجــزء المالصــق لكنيســة القيامــة الشـ ي
عــى الصوفيــة ،بعــد االســتئذان بذلــك .
 .3المدرســة الصالحيــة :بـ ش
ـا�ت دورهــا الفكــري بعــد تحريــر بيــت المقــدس ،وكانــت مدرســة للفقهاء
ف
ـافعي� ،ورباطـاً للصلحــاء الصوفيـ ي ن
الشـ ي ن
الســام
ـ� ،ووظيفــة مشــيختها من الوظائف الســنية ي� إ
 .4المدرسة الميمونية-:كانت تقع عند باب الساهرة ـ وتمت إزالتها..

(*)
1

 .5مقـ بـرة بــاب الســاهرة – قــام (رحمــه اللــه) تب�تيــب مقـ بـرة لمـ ت
ـو� المسـ ي ن
ـلم� ،مــن جهــة بــاب
الســاهرة ،واتخــذ منهــا مدافــن للعلمــاء .
ين
الصالحــ� والشــهداء والفقهــاء وأئمــة
مقــرة مامــا – تقــع ف ي� القــدس الغربيــة ،وفيهــا قبــور
 .6ب
ين
المســلم� وقضاتهــم.
ّ
والمطل عليها .
 . 7جامع الجبل– جبل الطور ،الواقع ش�ق المدينة،
 .8قبة يوسف – ف� الجهة الجنوبية من الصخرة ،ي ن
ومن� برهان الدين.
ب� القبة النحوية ب
ي

 .9ســور المدينــة _ أعــاد بنــاءه وتشــديد حراســته ،حيــث زاد ف ي� متانتــه ،ال ســيما الجانــب الواقــع

ـ� بــاب العمــود وبــاب الخليــل ،وشــحنه أ
بـ ي ن
بالب ـراج المتينــة ،وحفــر خارجــه خندق ـاً ضخم ـاً.
 .10سقاية المسجد أ
القىص المبارك ،ومكان الطهارة.

أ
أ
ت
ـو� ف ي� مدينــة القدس ،تعــد معالم بارزة
ال� أسســها صــاح الدين اليـ ب ي
هــذه العمــال الجليلــة ي

أ
ف
ش
�ء ،فإنما يدل عىل حرصه عىل نواحي الحياة جميعها؛
ي� رصح هــذه المــة الخالدة ،وإن دل هذا عــى ي

العســكرية ،والمدنيــة ،والدينيــة ،وقــد أرىس قواعــد ف� بيــت المقــدس ،بقيــت خالــدة لهــذه أ
المــة.
ي

النس الجليل ف� تاريخ القدس والخليل ،مج� الدين الحنبل ،أبو اليمن ،...أ
* مج� الدين الحنبل ،أ
«النس الجليل ف ي�
ي
ي
ي
ي
ي
تاريخ القدس والخليل»( ،عمان :مكتبة المحتسب1973،م).48 / 2 .
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رابعاً -صالح الدين محرر القدس محرر األمة:

اســتطاع هــذا المجاهــد أن يقــف أمــام أقــوى قــوة عاتيــة غازيــة لبــاد المسـ ي ن
ـلم� ،وحقــق
ت
ن
ـ� فتحــت لــه الطريــق لتحريــر بيــت
أروع االنتصــارات عليهــم ،وكان عــى رأســها معركــة حطـ يـ� ،الـ ي
ـط� ،ومــن تديــن لــه فلسـ ي ن
المقــدس ،ألن مــن يســيطر عــى القــدس تديــن لــه فلسـ ي ن
ـط� ،يتمركــز ف ي�
ن
والســامي ،ووحــد بــاد مــر والشــام ،لتكــون بذلــك وحــدة إقليميــة عربيــة
ـر� إ
قلــب العالمـ يـ� العـ ب ي
كــرى.
إســامية ،اســتطاعت أن تؤســس نــواة لوحــدة إســامية ب
ت
ـ� رســخّ ها صــاح الديــن ف ي� القــدس هــي الوحيــدة ف ي� هــذه الديــار
لــم تكــن إ
النجــازات الـ ي
المباركــة ،بــل إنــه اعتــىن بالمــدن الفلســطينية أ
الخــرى ،ومــا زالــت آثــاره ماثلــة للعيــان ف ي� مدينــة
ف
البراهيمــي ش
ال�يــف ،بعــد تحريــر المدينــة مــن
بالصالحــات الالزمــة ي� المســجد إ
الخليــل ،فقــام إ
ت
ن
ـ� مــا زالــت تعيــش حـ تـى وقتنــا الحــا�ض ف ي�
الصليبيـ يـ� ،إضافــة إىل تثبيــت العديــد مــن العائــات ،الـ ي
مــدن فلسـ ي ن
ـط� ،ســواء أكان ذلــك ف ي� القــدس أم ف ي� الخليــل ،ولهــذه العائــات ش�ف الســدانة والخدمــة
أ
ف
ـؤ� واضــح عــى توجــه عظيــم لتوطـ ي ن
البراهيمــي ،وهــذا مـ ش
ـ� هــذه
ي� المســجد القــى والمســجد إ
البــاد بأهلهــا المسـ ي ن
ـلم�؛ حـ تـى ال يكــون هنــاك ف ـراغ ألي دخيــل..
وإذا كانــت نظــرة هــذا القائــد إىل الوضــع الــذي كانــت تعيشــه هــذه الديــار مــن
فرقــة وتشــتت وهــوان ،فاســتطاع أن يخــوض العديــد مــن المعــارك ،ويكتــب لــه النــر فيهــا
بــ� أ
المؤرخــ� ت
حــى ي ن
ين
العــداء لهــذا القائــد
عــى الجبهــات جميعهــا ،فــا أدل مــن شــهادات
الشــجاع ،ومــن أبــرز صفاتــه أنــه كان  -رحمــه اللــه – رقيــق القلــب عطوفــاً ،أضــف إىل ذلــك أنــه
ســمح للنصــارى أ
الرثوذكــس واليعاقبــة بالبقــاء ف ي� القــدس ،فقــرر إعفاءهــم مــن الدفــع ،ولــم
ف
و� يــوم
يغلــق كنيســة إال لمــدة ثالثــة أيــام ،ثــم قــرر الســماح للحجــاج الفرنجــة بدخولهــا ،ي
ين
المصلــ� ،صــاة الجمعــة ف ي�
الجمعــة  9أكتوبــر ســنة  1187م أدى صــاح الديــن مــع جمهــور
المســجد أ
(*)
القــى المبــارك ،وأعــرب وإياهــم عــن شــكرهم وامتنانهــم للــه ســبحانه وتعــاىل "
1

ن
الثا� القاهرة1933 ،م
*ستيفن رنسيمان ،تاريخ الحروب الصليبية «الفصل ي
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خامساً -سرية صالح الدين تستنهض همة املسلمني :
وغ�همــا ،ممــن عملــوا ليــل نهــار
ـ� ي
إن أمتنــا بحاجــة إىل رجــال كصــاح الديــن ونــور الديــن زنـ ي
عــى توحيــد هــذه أ
المــة والسـ يـر بهــا إىل طريــق النــر ،ويكفيــه فخ ـراً مــا قالــه فيه(ســاالزار) أحــد
()1
ين
ين
ش
المســلم� مــن يوجــه خالفاتهــم إلينــا.
أخــى أن يخــرج مــن
الصليبيــ� :
قــادة
حيــث إن هدفــه أ
ين
الصليبيــ� الغــزاة الذيــن
الســمى كان تحريــر بيــت المقــدس مــن ربقــة

اتخــذوا مــن القــدس مق ـراً لمملكتهــم ،وبعــد أن حررهــا واصــل جهــاده ،باتجــاه الشــمال والـ شـرق
ت
حــى بــاد أذربيجــان …
بيــد أن قضــاء اللــه عاجلــه ،والمنيــة وافتــه قبــل أن يحقــق نهايــة طموحــه ومسـ يـرة جهــاده،
ـ� وثالثـ ي ن
وكان لــه مــن العمــر ســبعة وخمســون عام ـاً ،ألنــه ولــد بتكريــت ف� ســنة اثنتـ ي ن
ـ� وخمســمائة،
ي
أ
ولــم يـ تـرك داراً وال عقــاراً وال مزرعـ ًـة وال بســتاناً وال شــيئاً مــن أ
المــاك ،هــذا ولــه مــن الوالد ســبعة
ش
ً
وابنــة واحــد ًة … "
عــر ولــداً،

()2

ارتقــى رحمــه اللــه بروحــه إىل الرفيــق أ
العــى ،وبقــي ذكــره حي ـاً عــى ألســنة أبنــاء الـ شـرق
والغــرب ،وإنــك لواجــد ف ي� هــذا القائــد الفــذ الخصــال الحميــدة ،والفعــال الكريمــة ،والســجايا
ت
ـ� بقيــت خالــدة عــى مــر الزمــان ،فــكان النــر يسـ يـر ف ي� ظلــه أينمــا ســار ،ويفتــح البلدان،
الحســنة ،الـ ي
أ
الســامية مــن مشــارقها إىل مغاربهــا ،فبمثــل
ويحــرر الوطــان ،إىل أن غطــى النــور ربــوع هــذه البــاد إ

هــذا يخ ّلــد التاريــخ رجالــه ،ويذكرونــه عــى مــدى الزمــان.

رحمــك اللــه أيهــا القائــد والمجاهــد الكبــر الــذي حــرر البــاد والعبــاد ،وأعــاد لهــذه أ
المــة
ي
المجــاد ،ورفــع رايــة الســام عــى ربــوع بيــت المقــدس والمســجد أ
أ
القــى المبــارك ،وأوقــف
إ
أ
ت
ـ� أصبحــت رفــداً لهــذا المســجد الكريــم عــى مــر العصــور ،وكــر الدهــور.
العديــد مــن الوقــاف الـ ي
ين
العالم�
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
السالم أبيدوا أهله ،ط (9دار السالم1979 :م) ، .ص . 53
 .1جالل العالم ،قادة الغرب يقولون دمروا إ
أ
أ
كث� ش
القر� ،قصص النبياء(،دار إحياء الكتب العربية) ال .ت .ابن ال يث� ،أبو الحسن
 .2أبو الفداء ،إسماعيل بن عمر بن ي
ي
عل بن محمد ،الكامل ف ي� التاريخ. 2 /13 ،
ي
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الرباط يف القدس
بني األمس واليوم
د .محمد بحيص عرامني
رئيس األرشيف الوطني الفلسطيني سابقاً

تقديم:
ليــس مــن الســهل دائم ـاً أن تهجــر مدينــة مــا حــاالً ،أو أن يتحــول عنهــا ســكانها إىل مــدن
ف
ن
ـي�( :إن نشــوء المجتمع
أخــرى .و ي� هــذا المقــام  ،يقــول الباحــث والكاتــب الفـ ّـذ محمــد يونــس الحسـ ي
ن
المــد� وحياتــه يتوقفــان عــى عالقاتــه السياســية والدوليــة ف ي� أزمــان مختلفــة.
ي

فعندمــا كانــت ّأمــة ف ي� القــرون الوســطى ،قويــة عســكرياً وسياســياً ،كانــت تختــار لمدنهــا

ت
الــ� لهــا ي ز
كثــرة
مــ�ات خاصــة ،ال عالقــة
ي
مواقــع وســط المناطــق الخصبــة ي
الخــرات ،أو المناطــق ي

لهــا بالعوامــل الجغرافيــة ،كأن تكــون مرك ـزاً لمعاهــد العلــوم والتعليــم ،أو ألن تصبــح مرك ـزاً ديني ـاً

عظيمـاً )*( )...فهــذا الصمــود أ
الســطوري للمقدسـ ي ن
الرسائيلية،
ـي� أمــام آلــة الحرب والقمــع والعنرصيــة إ
1

وتحقيــق االنتصــارات المتتاليــة ليــس أ
بالمــر الجديــد و المفاجــئ لمــن يق ـرأ تاريــخ بيــت المقــدس
أ
ف
ف
الســام؛ يجــد
بتمعــن عـ بـر الحقــب التاريخيــة المختلفــة ،فمــن يبحــث ي� تاريــخ تمصـ يـر المصــار ي� إ
ّ
ف
رث
ـال،
عامـا ً واحــداً أو أكـ هــو الــذي حــدا بالعــرب الختيــار خطــة لبنــاء بيــت المقــدس ي� موقعهــا الحـ ي

الروحــا� والعشــق الالمتناهــي لمقدســاتهم وقبلتهــم أ
ن
الوىل.
إضافــة إىل العامــل
ي
ين
فلسط� العربية ،ص .20
* التطور االجتماعي واالقتصادي ف ي�
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زار العديــد مــن الرحالــة بيــت المقــدس ،وأبدعــوا ف ي� وصفهــا ،وممــن وصفها بإســهاب وتمعن

المقدس) ف ي� كتابه (أحســن التقاســيم ف ي�
ابنهــا الرحالــة (أبــو عبــد اللــه محمد بن أحمــد الب ّناء البشــاري
ي
معرفــة أ
القاليــم) ،الــذي فرغ من تأليفــه عام (373هـــ 970/م) ،وذلك قبل ث
أك� من ألــف عام ،فيقول:
(بيــت المقــدس ليــس ف ي� مدائــن الكــور أكـ بـر منهــا ،وقصبــات كثـ يـرة أصغــر منهــا؛ كاصطخــر وقايــن
والفرمــا ،ال شــديدة الـ بـرد ،وليــس بهــا حــر ،وقـ ّـل مــا يقــع بهــا الثلــج.
ن
ـأل� القــا�ض أبــو القاســم ابــن قــا�ض الحرمـ ي ن
ـ� عــن الهــواء ،فقلــت :سجســج ،ال حــر،
ي
ي
وسـ ي
وال بــرد شــديد ،قــال :هــذا صفــة الجنــة .بنيانهــم حجــر ،ال تــرى أحســن منــه ،وال أتقــن مــن بنائهــا،
وال أعــف مــن أهلهــا ،وال أطيــب مــن العيــش بهــا ،وال أنظــف مــن أســواقها ،وال أكـ بـر مــن مســجدها،
وال أك ـرث مــن مشــاهدها .عنبهــا خطـ يـر ،وليــس لمعنقتهــا نظـ يـر ،وفيهــا كل حــاذق وطبيــب ،وإليهــا

قلــب كل لبيــب ،وال تخلــو كل يــوم مــن غريــب ،وكنــت يومـاً ف ي� مجلــس القــا�ض ي المختــار ب يأ� يحـ يـى بــن
بهـرام بالبــرة ،فجــرى ذكــر مــر إىل أن ســئلت :أي بلــد أجـ ّـل ؟ قلــت :بلدنــا .قيــل :فأيهــا أطيــب؟
قلــت :بلدنــا .قيــل :فأيهــا أفضــل؟ قلــت :بلدنــا .قيــل :فأيهــا أحســن؟ قلــت :بلدنــا .قيــل :فأيهــا
أك ـرث خـ يـرات؟ قلــت :بلدنــا .قيــل :فأيهــا أكـ بـر؟ قلــت :بلدنــا .فتعجــب أهــل المجلــس مــن ذلــك!
وقيــل :أنــت رجــل محصــل ،وقــد ادعيــت مــا ال يقبــل منــك ،ومــا مثلــك إال كصاحــب الناقــة مــع
فلنهــا بلــدة جمعــت الدنيــا آ
الحجــاج ،قلــت - :أمــا قــول أجــل – أ
والخــرة – فمــن كان مــن أبنــاء الدنيــا
ي

الخــرة وجــد ســوقها؛ ومــن كان مــن أبنــاء آ
وأراد آ
الخــرة؛ فدعتــه نفســه إىل نعمــة الدنيــا وجدهــا .وأمــا
لحرهــا .وأمــا الحســن؛ فــا تــرى أحســن مــن بنيانهــا ،وال
طيــب الهــواء ،فإنــه ال ســم بل�دهــا ،وال أذى ّ

أنظــف منهــا ،وال أنــزه مــن مســجدها .وأمــا كـرث ة الخــرات؛ فقــد جمــع اللــه تعــاىل فيهــا فواكــه أ
الغــوار
ي
والســهل والجبــال.

51

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  156ربيع األول  /ربيع الثاين 1443هـ ترشين األول  /ترشين الثاين 2021م

ـ� والمــوز .وأمــا الفضــل؛ أ
والشــياء المتضــادة؛ أ
أ
كالتــرج واللــوز والرطــب والجــوز والتـ ي ن
فلنهــا

ش
ش
المنــر ،وإنمــا فضلــت مكــة والمدينــة بالكعبــة،
المحــر ،وإليهــا
عرصــة يــوم القيامــة ،ومنهــا
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ويــوم القيامــة تزفــان إليهــا؛ فتحــوي الفضــل كلــه .وأمــا الكـ بـر،
والنـ ب ي
ش
يحــرون إليهــا ،فــأي أرض أوســع منهــا ،فاستحســنوا ذلــك ،وأقــروا بــه).
فالخالئــق كلهــم

()1

ويقــول ياقــوت ف ي� معجــم البلــدان :إن وصــف البشــاري – عاشــق القــدس – للمدينــة إنمــا

هــو وصــف لموقعهــا وصقعهــا وحدودهــا ،ولذلــك فهــو ينطبــق عليهــا ف� أ
الزمــان جميعهــا .وقــد
ي
ـدس قــد وصــف بيــت المقــدس
أشــاد ياقــوت بهــذا الوصــف الدقيــق ،حيــث قــال( :إن البشــاري المقـ ي

أ
أ
تغــر بعــده بعــض معالمهــا).
فأحســن ،فــالوىل أن نذكــر قولــه؛ لنــه أعــرف ببلــده ،وإن كان قــد ي ّ
ويظهــر أن ياقــوت قــد زار بيــت المقــدس بنفســه ،ووصفهــا بقولــه ... ( :والــذي شــاهدته أنــا منهــا
أن أرضهــا وطيئــة ،وزرعهــا عــى الجبــال وأطرافهــا بالفــؤوس ،ألن الــدواب ال صنــع لهــا هنالــك .وأمــا
ف
ت
ـ� هــي
نفــس المدينــة؛ فهــي عــى فضــاء ي� وســط تلــك الجبــال ،وأرضهــا كلهــا حجــر مــن الجبــال ،الـ ي
عليهــا ،وفيهــا أســواق كثـ يـرة ،وعمــارات حســنة)...

()2

ـدس عــن حدودهــا – أي بيــت المقــدس ،فيقــول ف ي� ذلــك:
ويســتوقف القــارئ مــا ذكــره المقـ ي

( ...وحـ ّـد القــدس مــا حــول إيليــا إىل أربعـ ي ن
ـ� ميـاً ،ويدخــل ف ي� ذلــك القصبــة ومدنهــا ،واثنــا عـ شـر ميـا ً
ف ي� البحــر ،وصغــر ومــآب ،وخمســة أميــال مــن الباديــة ،ومــن جهــة القبلــة إىل مــا وراء الكســيفة،

أ
ـجرة
ومــا يحاذيهــا مــن قبــل الشــمال تخــوم نابلــس ،وهــذه الرض مباركــة كمــا قــال اللــه تعــاىل ،مشـ ّ
الجبــال ،زريعــة الســهول ،مــن غـ يـر ســقي و ال أنهــار .)3( )....وقــد ذكــر القلقشــندي أن الميــل يســاوي
ـر� بـــ ( 2500مـ تـر).
ثالثــة آالف ذراع بالهاشــمي ،أو ثلــث فرســخ .بينمــا قـ ّـدر (الغرانــج) الميــل العـ ب ي
ين
فلسط� العربية ،ص  21و . 22
 .1التطور االجتماعي و االقتصادي ف ي�
 .2المصدر السابق ،ص . 22
 .3القلقشندي . 366 / 14 ،
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الرباط يف القدس بني األمس واليوم

م ق�دسي� تا�

أمــا مجـ يـر الديــن فذكــر أن مدينــة القــدس كانــت أرضهــا ف� قديــم الزمــان ،صحـراء بـ ي ن
ـ� أوديــة وجبــال،
ي
ـ� صــادق قــد نــزل بــأرض بيت
وهــي خاليــة ،ال بنــاء فيهــا وال عمــارة .وتقــول المصــادر التاريخيــة أن ملـ ي

المقــدس ،وســكن أحــد كهوفهــا يتعبــد فيــه ،وقــد اشــتهر أمــره حـ تـى وصلــت أخبــاره ملــوك أ
الرض،
ّ
فحـرض وا إليــه ،ودفعــوا إليــه مــاالً؛ ليعمــر بــه مدينــة القــدس؛ فاخ ّتطهــا وعمرهــا.
الخامتة:
خالصــة القــول :إن أرض مدينــة القــدس ،وقراهــا كلهــا جبــال شــامخة ،وحدودهــا تشــمل
ت
ش
ـ� تتخللهــا الجبــال مــن جهــة الشــمال والجنــوب والغــرب ،كمــا أن
ســهول الغــور �قـاً ،والســهول الـ ي
حاصــات تلــك المناطــق متنوعــة ،وخ�اتهــا كثــرة ف� تلــك أ
اليــام الســالفة .وقــد أهّ لهــا موقعهــا ألن
ّ
ي
ي ي
المغ�يــن الطامعـ ي ن
ـ� بأرضهــا ،وعندمــا أصبحــت المدينــة ذات نز
تكــون حصينــة أمــام هجمــات
م�لــة
ي
دينيــة وتجاريــة ازداد تحصينهــا ،حيــث بنيــت أ
الســوار ف ي� وقــت متأخــر مــن تاريــخ بنائهــا .وبذلــك ازداد
ـ� ومسـ ي ن
ـ� منتجـ ي ن
عــدد ســكانها ،وانتـ شـر العم ـران فيهــا ،وقــد انقســم ســكانها بـ ي ن
ـتهلك�.
ت
ـ�
إن أهــم مــا نخلــص إليــه هــو حقيقــة التصــدي لــكل محــاوالت النيــل مــن القــدس ،والـ ي
لــم تنفصــم عراهــا عـ بـر التاريــخ ،منــذ أن بناهــا أجدادنــا اليبوســيون العــرب ،وحـ تـى آخــر حلقــات
ف
ـا�
التصــدي والصمــود واالنتصــار ،الــذي أحــرزه المقدســيون مؤخ ـراً ي� البلــدة القديمــة ،وأمــام بـ ب ي
القبعــة للقــدس
العمــود والســاهرة .لــذا حـ ّ
ـق لنــا أن نقــول( :مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة) ،فارفعــوا ّ
وأهلهــا – شــ ّباناً وشــيباً والماجــدات – العشّ ــاق الحقيقيــون لمدينتهــم المقدســة.
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أنت تسأل واملفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسني  /املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم ترك نصيحة املسلم

ف
ـ� شــخص ببنطــال ممــزق كاشــف
الســؤال :كنــت أصـ ي
ـ� جماعــة ي� مســجد ،فصــى إىل جانـ ب ي
للعــورة ،ولــم أنصحــه بمــا يجــب عليــه القيــام بــه عنــد الصــاة ،آ
والن أشــعر بعــدم االرتيــاح لعــدم

أ
ذنــ�؟
إخبــاره بــأن الصــاة بهــذا البنطــال ال تجــوز ،فمــا العمــل لكفــر عــن ب ي
العالمــ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف الخلــق ســيدنا محمــد أ
ال ي ن
ين
مــ�،
الحمــد للــه رب
ين
أجمعــ� ،وبعــد؛
وعــى آلــه وصحبــه
الجــواب :فالنصيحــة واجبــة عــى المســلم ألخيــه ،ال يســعه تركهــا مـ تـى قــدر عليهــا ،قــال
ابــن بطــال :والنصيحــة فــرض يجــزئ فيــه مــن قــام بــه ،ويســقط عــن الباقـ ي ن
ـ�(*) ،والمبــادرة بالنصــح
1

واجبــة عنــد حصــول التقصـ يـر ف ي� واجــب يخـ شـى فواتــه ،كمــا يجــب عليــك إن رأيــت المنكــر أن تنكــره

بحســب طاقتك،فمــن علــم مــن ديــن اللــه شــيئاً ،وجــب عليــه أن يعلمــه لــكل مــن كان ذا حاجــة إليــه
ف� صحــة عبادتــه ،وأدائهــا عــى الوجــه المـ شـروع ،فذلــك مــن أ
المــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر،
ي
الــ� امتــاز بهــا عــن ســائر أ
ت
الديــان،
الــذي هــو مــن شــعائر الديــن العظيمــة ،وأعمالــه الظاهــرة ،ي
ت
ش
ـ� ال بــد مــن تحققهــا ،فمــن رأى منك ـر ًا وكان قــادر ًا عــى إزالتــه دون أن
ولــه ضوابطــه و�وطــه ،الـ ي
ش
*�ح صحيح البخارى البن بطال.129/ 1 :
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ف
ت
�
�
اوى

النــكار باليــد إن
تي�تــب عــى ذلــك منكــر ومفســدة أعظــم منــه ،وجبــت عليــه إزالتــه ،فمثـا ً ال يلجــأ إىل إ
خــاف أن تت�تــب عــى ذلــك مفســدة أكـ بـر ،فــإن ترتبــت عليــه مفســدة و�ض ر أعظــم ،فيكتفــي بتغيـ يـر
ـن َرأَى ِم ْن ُكـ ْـم ُم ْنكَ ـ ًـرا
المنكــر باللســان ،وإال فبالقلــب ،قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم(َ :مـ ْ

ـان) (.)1
ـر ُه ِب َيـ ِـد ِهَ ،فـ ِـإ ْن َلـ ْـم يَ ْس ـ َت ِط ْع َف ِب ِل َســا ِن ِهَ ،فـ ِـإ ْن َلـ ْـم يَ ْس ـ َت ِط ْع َف ِب َق ْل ِبـ ِـهَ ،و َذ ِلــكَ أَ ْض َعـ ُـف ْ ِإ
ال َيمـ ِ
َف ْل ُيغَ ـ ي ِّ ْ
ف
و� الحالــة المذكــورة أعــاه ،ينبغــي للســائل طلــب التوبــة مــن اللــه واالســتغفار عــن تــرك
ي
واجــب النصيحــة إىل أخيــه الــذي عورتــه كانــت مكشــوفة ف ي� الصــاة ،واللــه ســبحانه يتــوب عــى مــن
تــاب ،والتائــب مــن الذنــب كمــن ال ذنــب لــه ،واللــه تعــاىل أعلــم.
 .2حكم اعتبار التصدق عىل املريض من الزكاة
الســؤال :شــخص يدفــع مبلغـاً مــن أموالــه شــهرياً لمريــض يعيــل أرسة ،فهــل يجــوز اعتبــار
هــذا المــال مــن زكاة المــال عنــد إخــراج الــزكاة ف ي� رمضــان؟

ـات ِل ْل ُف َقـ َـراء
الص َد َقـ ُ
﴿إن ََّمــا َّ
الجــواب :حــدد اللــه تبــارك وتعــاىل مصــارف الــزكاة ،فقــال تعــاىلِ :
ـ� ع َليهــا وا ْلمؤَ َّل َفــة ُق ُلوبهــم و ف� الر َقــاب والْغَ ارمـ ن ف
السـ ِـب ِيل
ُ ُ ْ َ ِ ي ِّ ِ َ ِ ِ ي َ
ـاك ي ِن� َوا ْل َع ِام ِلـ ي ن َ َ ْ َ َ ُ ِ
َوا ْل َم َسـ ِ
ـ� َوِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َوابْـ ِـن َّ
يضـ ًـة مــن ال ّلــه وال ّلــهُ عليــم حكيــم﴾ [التوبــة ،]60 :فالــزكاة ال تــرف إال إىل أ
الصنــاف الثمانيــة الــواردة
َف ِر َ ِّ َ ِ َ
َِ ٌ َ ِ ٌ
ف� آ
اليــة الكريمــة.
ي
وعليــه؛ فــإذا كان الشــخص المريــض المذكــور ف ي� الســؤال ،والــذي لديــه أرسة يعيلهــا مــن
ف آ
أ
ش
ـزك إخ ـراج
الصنــاف الثمانيــة المذكــورة ي� اليــة ،فيجــوز رصف الــزكاة لــه ،بــرط أن تكــون نيــة المـ ي
الــزكاة ال الصدقــة ،فقــد قــال ابــن حــزم" :وال يجــزئ أداء الــزكاة إذا أخرجهــا المســلم عــن نفســه أو
وكيلــه بأمــره إال بنيــة أنهــا الــزكاة المفروضــة عليــه"( ،)2واللــه تعــاىل أعلــم.

اليمان يزيد وينقص.
اليمان وأن إ
اليمان ،باب بيان كون النهي عن المنكر من إ
.1صحيح مسلم ،كتاب إ
 .2المحىل آ
بالثار.205/ 4 :
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 .3حكم زيارة إخوة الزوج وأوالدهم للمعتدة من وفاة
الســؤال :هــل يجــوز أن يــزور إخــوة الــزوج وأوالدهــم أرملــة أخيهــم ف ي� أثنــاء عدتهــا

لالطمئنــان عــى حالهــا ،والســؤال عــن أخبارهــا؟
ال�عيــة هــي الفـ تـرة الـ تـ� يجــب أن تقضيهــا المتـ ف
الجــواب :العــدة ش
ـو� عنهــا زوجهــا ف ي� بيــت
ي
الزوجيــة ،تمتنــع فيهــا عــن الــزواج ،وتتقيــد ببعــض أ
الحــكام الخاصــة؛ انصياع ـاً ألمــر اللــه تعــاىل،

ومدتهــا أربعــة أشــهر ش
وعــرة أيــام ،أو وضــع الحمــل إن كانــت حامــاً ،وتبــدأ مــن وقــت الوفــاة،
وتحســب أ
بالشــهر القمريــة –الهجريــة ،-وقــد اتفــق الفقهــاء عــى وجوبهــا عــى الم ـرأة عنــد وجــود
ـو َن ِم ْن ُكـ ْـم
ســببها ،واســتدلوا عــى ذلــك بالكتــاب والســنة إ
والجمــاع ،فقــال اللــه تعــاىلَ :
﴿وا َّل ِذيـ َ
ـن يُ َت َو َّفـ ْ
ش
يمــا
َويَـ َـذ ُر َ
ـن َفـ َـا ُج َنـ َ
ـاح َع َل ْي ُكـ ْـم ِف َ
ون أَز َْو ً
ـن أَ َج َل ُهـ َّ
ـرا َفـ ِـإ َذا بَلَغْ ـ َ
اجــا يَ ت َ َ�بَّ ْصـ َ
ـن ِبأَنْف ُِسـ ِـه َّن أَ ْربَ َعـ َـة أَشْ ـ ُه ٍر َو َعـ ْ ً
أ
َفع ْلـ ف
﴿وأُ َ
ـال
وف َوال َّلــهُ ِب َمــا ت َْع َم ُلـ َ
ـر﴾ (البقــرة ،)234 :وقــال تعــاىلَ :
َ َ
ـن ِ ي� أَنْف ُِسـ ِـه َّن ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
ول ُت ْال َ ْح َمـ ِ
ـون خَ ِبـ ي ٌ
ـن﴾ (الطــاق ،)4 :وقــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم(َ :ل ت ُِحـ ُّـد ْامـ َـرأَ ٌة
ـن َح ْم َل ُهـ َّ
ـن أَ ْن يَ َض ْعـ َ
أَ َج ُل ُهـ َّ
ش
ـرا)(.)1
ـت َفـ ْ
َعـ َـى َم ِّيـ ٍ
ـو َق ثَـ َـا ٍث ِإ َّل َعـ َـى ز َْو ٍج أَ ْربَ َعـ َـة أَشْ ـ ُه ٍر َو َعـ ْ ً
ت
الــ�
ويجــوز للمعتــدة مــن وفــاة الخــروج مــن بيتهــا نهــا ًرا لقضــاء حوائجهــا ومصالحهــا ي
ش
المــروع ،إن كانــت موظفــة ،أو خروجهــا لزيــارة
ال تنقــض ي إال بهــا ،كخروجهــا للعــاج ،أو العمــل
ت
ـ�َ ،فـأَ َرا َد ْت
والديهــا ،أو ش�اء مــا تحتاجــه مــن الســوق ،فعــن جابــر ،ر�ض ي الله عنــه ،قــال( :طُ ِّلق ْ
َت خَ ا َلـ ِ ي
َ
َ
َ
ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،ف َقـ َ
ـال :بَـ َـىَ ،ف ُجـ ِّـدي
أ ْن ت َُجـ َّـد نَخْ َل َهــاَ ،ف َز َج َرهَ ــا َر ُجـ ٌـل أ ْن تَخْ ـ ُـر َجَ ،فأتَــت ال َّنـ ِب ي َّ
نَخْ َلــكَ ،فإنَّــك عــى أَن تَصــد ق� ،أَو تَفْعــىل معرو ًفــا)( ،)2وتبـىن مجلــس الفتــاء أ
العــى ف� فلسـ ي ن
ـط� ،ف ي�
إ
ِ ِ ِ َ َ ْ َ َّ ِ ي ْ َ ِ ي َ ْ ُ
ي
قـراره رقــم 59/ 1 :بتاريــخ 2006/ 5/ 23م ،جــواز خــروج المعتــدة مــن بيتهــا ضمــن ضوابــط ،منهــا أن
تراعــي عنــد خروجهــا االمتنــاع عــن الزينــة والتـ بـرج ،وأن ال تتطــرق إىل حديــث عــن النــكاح ،وأن ال تبيــت
خــارج بيتهــا ،بــل تلــزم المبيــت فيــه ،فعــن فريعــة بنــت مالــك ،أخــت ب يأ� ســعيد الخــدري ،قالــت:
(تُـ ف
ـع ٌةَ ،فـأَ ِذ َن
ـ�َ ،صـ َّـى ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ ،ف َذ َكـ ْـر ُت َلــهُ ِإ َّن َدا َرنَــا شَ ِاسـ َ
ـو يِّ�َ ز َْو ِجــي ِبا ْل َقـ ُـد ِومَ ،فأَتَ ْيـ ُ
ُ
ـت ال َّنـ ِب ي َّ
ف
ت
ش
َل َهــا ،ثُـ َّـم َد َعاهَ ــاَ ،ف َقـ َ
ـاب أَ َج َلــهُ )(.)3
ـالْ :امكُ ـ ِث ي ِ ي� بَ ْي ِتـ ِ
ـرا َحـ َّـى يَ ْب ُلــغَ ا ْل ِك َتـ ُ
ـك أَ ْربَ َعـ َـة أَشْ ـ ُه ٍر َو َعـ ْ ً
ف
وغ�ها بوضع الحمل.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب انقضاء عدة المتو� عنها زوجها ،ي
ف
ف
 .2صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب جواز خروج المعتدة البائن والمتو� عنها زوجها ي� النهار لحاجتها
ف
أ ن
ئ
 .3نن
س�
لبا�.
النسا� ،كتاب الطالق ،باب عدة المتو� عنها زوجها من يوم يأتيها ب
الخ� ،وصححه ال ي
ي
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ف
ت
�
�
اوى

وعليــه؛ فيجــوز للمعتــدة مــن وفــاة رؤيــة أقاربهــا إذا كانــوا مــن المحــارم ف ي� كل وقــت ،أمــا إذا

كانــوا مــن غـ يـر المحــارم كأوالد العــم والخــال ،وإخــوة الــزوج وأوالدهــم ،فهــؤالء تعاملهــم الم ـرأة
معاملــة الرجــال أ
الجانــب ،ســوا ًء أكانــت معتــدة أم ال ،فــا تخــرج أمامهــم ،إال وهــي مرتديــة زيهــا
ش
ال�عــي الكامــل ،وبحضــور أحــد محارمهــا ،وال يجــوز لهــا الخلــوة بأحدهــم ،واللــه تعــاىل أعلــم.
 .4حكم وضع مساحيق التجميل عىل وجه الفتاة أمام خطيبها

الســؤال :مــا حكــم وضــع قليــل مــن مســاحيق التجميــل عــى وجــه الفتــاة أمــام خطيبهــا
غــر العاقــد عليهــا؟
ي

الجــواب :الخطبــة دون إجـراء عقــد ليســت زواجـاً ،وإنمــا هــي وعــد بالــزواج ،ويعــد الخاطب
أجنبيــاً عــن مخطوبتــه ،فــا يجــوز لــه االختــاء بهــا ،وال ينبغــي أن ت
عــر الهاتــف
يس�ســل معهــا ب

ـ� الزوجـ ي ن
بالحديــث الــذي ال يكــون إال بـ ي ن
ـ� ،وال تتكشــف خطيبتــه أمامــه ،وال تمكنــه مــن نفســها باللمس
ت
ش
ـ� يأثــم فاعلهــا ،وعليــه التوبــة واالســتغفار منهــا.
أو التقبيــل وغـ يـره ،فهــذه مــن المحاذيــر ال�عيــة الـ ي
وبخصــوص وضــع مســاحيق التجميــل عــى وجــه الفتــاة أمــام خطيبهــا غـ يـر العاقــد عليهــا ،فيحــرم
الجانــب وهــي متعطــرة ،أو وهــي تضــع طــاء أ
عــى المـرأة المســلمة الخــروج أمــام الرجــال أ
الظفــار،
ومســاحيق التجميــل.
وعليــه؛ فــا يجــوز للفتــاة المخطوبــة أن تضــع مســاحيق التجميــل ،وتظهــر زينتهــا أمــام
غــر العاقــد عليهــا؛ ألنــه يعــد أجنبيــاً عنهــا ،واللــه تعــاىل أعلــم.
خطيبهــا ي
 .5حكم تنزيل الفتاة صورها الشخصية عىل مواقع
التواصل االجتامعي
السؤال :ما حكم نز
ت�يل الفتاة صورها الشخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي؟
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
الجــواب :فــرض اللــه تبــارك وتعــاىل الحجــاب عــى نســاء النـ ب ي
أ
ن
َ
ـن
ـ� يُ ْد ِنـ ي ن َ
ـاء ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� َع َل ْي ِهـ َّ
ـ� ُقـ ْـل ِلَز َْو ِاجــكَ َوبَ َنا ِتــكَ َو ِن َسـ ِ
ونســاء المؤمنـ يـ� ،فقــال تعــاىل{ :يَــا أيُّ َهــا ال َّنـ ِب ي ُّ
ـا يؤْ َذيــن وكَان ال َّلـ َغ ُفــورا رحيمــا} أ
(الح ـزاب ،)59 :ويحــرم عــى
ـن َفـ َ ُ ْ َ َ َ ـهُ
ً َِ ً
ـن َذ ِلــكَ أَ ْد ن َ� أَ ْن يُ ْع َر ْفـ َ
ـن َج َل ِب ِيب ِهـ َّ
ِمـ ْ
الــر
المــرأة وضــع صورهــا دون حجــاب عــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،حيــث يــرى صورتهــا ب
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ف
ـا� السـ تـر والعفــة ،ويتيــح المجــال للتالعــب بالصــور ودبلجتهــا بالوســائل الحديثــة.
والفاجــر ،ممــا ينـ ي
وســداً للذريعــة تنصــح النســاء بتجنــب وضــع صورهــن عــى مواقــع التواصــل؛ إغالقـاً لبــاب
مــن أبــواب الـ شـر ،أمــا إن كانــت هنــاك �ض ورة لوضعهــا ،فتقــدر الـرض ورة بقدرهــا ،ومــن ضمــن ذلــك

أن ال يراهــا إال مــن يهمــه أ
المــر ،وتكــون الصــورة ضمــن الضوابــط ش
ال�عيــة ،واللــه تعــاىل أعلــم.
 .6حكم االشرتاك برسم مايل يف مسابقات إلكرتونية

ت ف
ت
ـال يدفــع
الســؤال :مــا حكــم االشــراك ي� مســابقات تعتمــد عــى إرســال رســالة إلك�ونيــة برســم مـ ي
لــكل مكالمــة؟ حســب الســؤال المرفــق طيــه.

الجــواب :بعــض الجهــات تعمــد إىل إجــراء مســابقات ثقافيــة بهــدف جــن أ
المــوال مــن
ي
ت
مــال أكــرث مــن العــادي ،مقابــل المشــاركة ف ي� مســابقات
الذيــن يبعثــون رســالة إلك�ونيــة برســم ي
اليانصيــب ،وهــذا شــكل مــن أشــكال الميــر الحـرام "القمــار" ،الــذي حرمــه اللــه تعــاىل ،فقــال جـ ّـل
أ
أ
ـن َع َمـ ِـل الشَّ ـ ْيطَ ِان
ـاب َوالَز ُ
ـس ِمـ ْ
شــأنه﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـر َوالَن َْصـ ُ
ْالم ِر ْجـ ٌ
ـن َآم ُنــوا ِإن ََّمــا ا ْلخَ ْمـ ُـر َوا ْل َم ْيـ ِ ُ
ـ� أ
ـ� الرســالة العاديــة ،وبـ ي ن
ـون﴾ (المائــدة ،)90 :ففــرق الســعر بـ ي ن
الخــرى الخاصــة
اج َت ِن ُبــو ُه َل َع َّل ُكـ ْـم تُف ِْل ُحـ َ
َف ْ
ف
ت
ـ� يقــدم فيهمــا المــرء مــاال ً انتظــاراً
بالمســابقات يكــون مقابــل المشــاركة ي� اليانصيــب أو المقامــرة الـ ي
لجائــزة ماديــة ،قــد تف ـض إىل ربــح أو خســارة ،وهــذا عـ ي ن
ـ� الميــر المحــرم.
ي
ف
وغ�هــا دون دفــع مقابــل مادي من المشــارك فيهــا ،فيجوز ضمن
أمــا االشـ تـراك ي� مســابقات هاتفيــة ي
ضوابــط بينهــا قـرار مجلــس الفتاء أ
العــى رقــم 78 /1:بتاريــخ 2010/ 1/ 21م ،وفيه "إذا كان المشـ تـرك
إ
ّ

ف ي� المســابقات الثقافيــة المشــار إليهــا ف ي� الســؤال ال يدفــع شــيئاً من المال مقابــل الدخول ف ي� المســابقة،
ف
وال تشــتمل عــى ت
العالنات المدفوعة أي شــبهة ،فال حــرج وال مانع
ال�ويــج لفتنــة أو بدعة ،وال توجــد ي� إ
مــن االشـ تـراك ف ي� هــذه المســابقات الثقافيــة ،وإذا وجــد أي خلــل مــن ذلــك فيحــرم االشـ تـراك فيهــا".
وعليــه؛ فينبغــي االبتعــاد عن هذا النوع من المســابقات ،لما فيه من شــبهة الميرس ،والله تعاىل أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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ف
�
�قه
اإلجابات الواضحات

يف خمس من مسائل الصالة عىل األموات
الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور
مفتي محافظة خان يونس

ـ� بعــده ،وبعــد :ف َل َّمــا كانــت صــا ُة
الحمــد للــه وحــده ،والصــاة والســام عــى مــن ال نـ ب ي
ـرض ِكفايَـ ٍـة عــى ا ْلمسـ ي ن
أن يَعـ ِـر َف
ـقع
ـازة فـ َ
ـن أرا َد أدا َءهَ ــا ْ
ك تـَـ َ
َ
ـى َمـ ْ
ا ْل َجنـ ِ
ـلم�؛ فإنـَّــهُ يَ ِجـ ُ
أحكامهــا؛ َ ي ْ
ـب عـ ٰ
الحــكام ا ْلمســائ ُل ا ْلخَ مــس آ
يحــة ،ومــن جملــة تلــك أ
التيــة:
ِ َ ِ
َص ِح ً ِ ْ ُ ِ
ُ

جـ َنـا َز ِ
الصـال ِ
د ت َـكْـبيـ َر ِ
ة:
ع َد ُ
والً َ /
ات َّ
أ َّ
ة عىل ال َ
ات ،وأنـَّــه ال يُ ْجـ ِـز ُئ أقـ ُّـل من ذلــك ،واختلفوا
ـى َّ
ـازة أربَـ ُ
ـع تكبـ يـر ٍ
أن صــا َة ا ْلجنـ ِ
اتفــق الفقهــا ُء عـ ٰ

ف
ف
ات؛ فقـ َ
ـى
ـال ا ْل َح ِنف َّيـ ُـة والشَّ ـ ِ
ـع تكبـ يـر ٍ
ي� الزيـ ِ
ـى أربَـ ِ
ـاف ِع َّي ُة وا ْل َما ِل ِك َّيـ ُـة ،وأحمـ ُـد ي� روايـ ٍـة :ال يُـ َزا ُد عـ ٰ
ـادة عـ ٰ
ت
ـى
تاب ْعــهُ ا ْلمأمـ ُ
المـ ُ
ـر إ
ـع؛ ف َلــو َكـ ب َّ َ
ـام خَ ْم َس ـاً َلـ ْـم يُ ِ
ـوم فيهــا؛ بــل يُ ِ
أربَـ ٍ
فارقـُــهُ ويُ َس ـ ِّل ُم ،أو يَن َت ِظـ ُـر ُه حـ ٰ
ف
ـوم فيهــا؛
الر َوايَـ ِـة الثانيــةْ :
ـام خَ ْم َس ـاً تابَ َعــهُ ا ْل َمأمـ ُ
المـ ُ
المـ ُ
ـر إ
يُ َس ـ ِّل َم َم َعــهُ  ،وقــال إ
إن َكـ ب َّ َ
ـام أحمـ ُـد ي� ِّ
بإم ِامـ ِـه.
اقتــدا ًء َ
�ض
ـح أنهــا أربَـ ُ
والر ِاجـ ُ
ات ،ال يُ ـ َزا ُد َع َليهــا ،و َد ِلي ُلــهُ مــا ن َقـ َـل النـ َ
ـع تكبـ يـر ٍ
ـو ِو ُّي وغـ ي ُ
َّ
ـر ُه عــن القــا ي
عيــاض ،رحمــهُ اللــهُ  ،أنـــهُ قــال( :اختلفـ آ ف
ـ�،
ـن ِروايـ ِـة ابْـ ِـن ِب يأ� خَ ْيثـَـ َـم َة َّ
ِ َ ٍ َِ َ
ـت الثــا ُر ي� ذلــك؛ َ
فجــا َء ِمـ ْ
ِ
َّ
(أن النـ ب ي
ت
ـات النـَّـ َ ش
ا�،
ـى مـ َ
ـر أربَعـاً ،وخَ مسـاًِ ،
وستـ َّـاًَ ،
صــى اللــه عليــه وســلم ،كان يُكـ ب ِّ ُ
وسـ ْبعاً ،وثـَــمانياً ،حـ ٰ
ـج ِ ي ُّ
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�ض
ت
ـي صــى اللــه عليــه وســلم) ،وعـ ِـن
ر ي اللــه عنــه ،فكـ ب َّ َ
ـى تـ ُ ُوفـِّـ َ
ـر َع َليـ ِـه أربَع ـاً ،وثـ َـ َب َت عـ ٰ
ـى ذلــك حـ ٰ
أ
ـار
وأجمـ َ
ـر أنــه قــال ( :انـْـ َ
قد إ
ـع َ
ـعَ ،
ـع الفقهــا ُء ،وأهـ ُـل الفتـ ٰ
ابـ ِـن َع ْبـ ِـد الـ ب َ ِّ
ـوى بالمصـ ِ
ـى أربَـ ٍ
الجمــا ُع عـ ٰ
ف أ
ـت إ َل ْيـ ِـه ،وال
ـو ٰى ذلــك ِع َندهُ ــم شُ ـ ُـذو ٌذ ال يُ ْل َت َفـ ُ
ـاح ،ومــا ِسـ َ
ـى مــا َجــا َء ي� الحاديـ ِ
ـث ِّ
الص َحـ ِ
عــى أربَـ ٍ
ـع ،عـ ٰ
نع َلــم أحــداً مــن فقهـ أ
(*)
ـى)
ـس إال ابـ َ
ُ َ َ ِ ْ
ِ
ـار يُخَ ِّمـ ُ
ـاء المصـ ِ
ـن ب يأ� َليـ َ ٰ
1

م ِ
جـن َـا َز ِ
صــال ِ
ـام أرب َـعِ ت َـكْـبِيـ َر ٍ
ات:
ة ق َـ ْب َ
م ِ
م ْ
ن َ
ثانياً /التَّـسلـي ُ
ـل ت َـ َ
ة الـ َ
ثالث ُص َو ٍر:
حت هذه ا ْل َمسأ َل ِة ُ
وتندرج تـ َ َ
ُ
تكب� ًة من صالة ا ْلجنازة َع ْمداً؛ فهذا تبطُ ُل صالتـُه؛ ِل ت َ� ِك ِه ُركناً ِم ْنها.
(ْ )1
أن يَ ت ُ�كَ ا ْل ُم َص ِّ يل ي
أخر ٰى.
أموم أو ُمنفَر ٌد بعد
(ْ )2
أن يُ َس ِّل َم َم ٌ
ِ
الثالثة َس ْهواً؛ فإنـَّهُ يُ ب ِّ ُ
الر ِاب َع َة ،ويُ َس ِّل ُم َم َّر ًة َ
ك� َّ
وص َّح ْت َصالتـُهم،
(ْ )3
ال ُ
أن يُ َس ِّل َم إ
مام َ
وس َّل َمَ ،
الر ِاب َع َةَ ،
بعد الثا ِل ِثة َس ْهواً؛ فإذا نـ َ َّب َههُ ا ْل َمأمومون ك ب َّ َ
َ� َّ
ـن
ـاس ،فـ ْ
ـت ا ْلجنــاز ُة ،وتفـ َّـر َق القـ ُ
َمــا َلـ ْـم تـُـ َ
الصــا َة ِمـ ْ
ـإن ُح ِم َلـ ِ
ـوم؛ اســتأنَفوا َّ
ـحم ِل ا ْلجنــاز ُة ،ويَتفـ َّـر َق النـ ُ
حدهُ ـ ْـم،
ـر ا ْلمأمومـ َ
أي أعا ُدوهــا ثانيـ ًـة ،فـ ْ
المـ ُ
ـع إ
الر ِاب َعـ َـة َو َ
َجديـ ٍـد؛ ْ
ـام ،أو َلـ ْـم يَ ْن َت ِبــهْ َكـ ب َّ َ
ـون َّ
ـإن َلـ ْـم يَ ِرجـ ِ

ف
ش
ـاة ا ْلجنــازة.
ـت َصــا ُة إ
ـت َصالتـ ُـ ُهم ،وبَطَ َلـ ْ
وص َّحـ ْ
ـر ُع ُسـ ُ
للس ـ ْه ِو ي� صـ ِ
ال َمـ ِ
َو َس ـ َّل ُمواَ ،
ـجو ٌد َّ
ـام ،وال يُـ ْ َ
مـسـبوقِ يف الت َّـكـبيـ َرات:
حـكْـ ُ
م الْ َ
ثالثاًُ /

ف
تكب�تـَـ ي ْ ن
إذا َجــا َء ا ْل َمسـ ُ
بالتكب� ِة
ـاة
المـ ُ
ـر إ
ي
الصـ ِ
ـ� أو ثالثاً ،فإنـَّــهُ يَدخُ ـ ُـل َم َعهُ ي� َّ
ـبوق ،وقــد َكـ ب َّ َ
ـام ي َ ِ
أ
ـع َإم َامــهُ ف ي� بَ ِق َّيـ ِـة التكبـ يـرات ،فــإذا َسـ َّل َم
تابـ ُ
فسـ ِـه ،ويَقـ َـرأ مــا اســتطا َع ِمـ ْ
وىل ِل َن ِ
ـن ُســو َر ِة الفا ِت َحـ ِـة ،ويُ ِ
ال ٰ
ـت.
المـ ُ
إ
ـت ا ْل َجنــاز ُة ،أو ُر ِف َعـ ْ
ـام َق ـىض َ ٰ َمــا فاتـَــهُ ِمـ َ
ات ،ســوا ٌء بَ ِق َيـ ِ
ـن التكبـ يـر ِ
*انظر صحيح مسلم شب�ح النووي ،23/ 7 :وعون الْمعبود .494/ 8
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مـسـبوقِ يف ِ
حـ ِ
ة:
حـكْـ ُ
م الْ َ
قـراءة الفَـاتِـ َ
رابعاًُ /

ف
�
�قه

وف ِيه َفر َعان:
ِ
أ
(أ) إذا دخَ ـ َـل ا ْلمأمـ ف
أن
ـام التكبـ يـر َة الثانيـ َـة قبــل ْ
المـ ُ
ُ
ـر إ
َ
ـوم ي� صـ ِ
وىلَ ،فكَ ـ ب َّ َ
ـاة ا ْل َجنــاز َِة بعـ َـد التكبـ يـر ِة ال ٰ

يـ شـرع ا ْلمأمـ ف
ـر الثانيـ َـة تـ َـ َبعاً إل َم ِامـ ِـه ،وتســق ُ
ط عنــه الفا ِتحـ ُـة.
َ َ
ُ
ـوم ي� قـرا َء ِة الفا ِتحـ ِـة؛ فإنـَّــهُ يُكَ ـ ب ِّ ُ

ـن ِق ـرا َء ِة الفا ِتحـ ِـة ،فإنـَّــهُ يَك َت ِفــي ِب َمــا َقـ َـرأ ُه
ـام الثانيـ َـة قبـ َـل ْ
(ب) ْ
أن يَفـ ُـر َغ ا ْلمأمـ ُ
المـ ُ
ـر إ
ـوم ِمـ ْ
وإن كـ ب َّ َ
ـق
ـان أتـَـ َّـمها رسيعـاً ،و َل ِحـ َ
ـن ْ
قتديَـاً َ
بإم ِامـ ِـه؛ لكـ ْ
ـر التكبـ يـر َة الثانيـ َـة ُم ِ
إن بَ ِق َيــت ِمنهــا آيَـ ٌـة أو آيتـ ِ
ِم ْن َهــا ،ويُكَ ـ ب ِّ ُ
أ
ف
ـر.
بإم ِامـ ِـه ي� التكبـ يـر ِة الثانيـ ِـة؛ ل َّن ُمتابَ َعـ َـة إ
َ
ـر ِ
واج َبـ ٌـة بــا ِخـ ٍ
المـ ِ
ـام ِ
ـر ال َي ِسـ ي ُ
التأخـ ي ُ
ـاف ،وال يَ ِضـ ي ْ ُ
خَـا ِ
جـ َنـا َز ِ
صـال ِ
م َرفـْعِ اليَـ َديْنِ ِعـ ْن َد التـَّكْـب ْ ِ
ة:
ِي يف َ
حـكـ ُ
مساً ُ /
ة الْ َ
ف
ـاة ا ْل َجنــاز َِة ,واختلفــوا
اتـَّـ َ
ـن َرفـ ُ
ـع ال َي َديـ ِـن ي� َّأو ِل تكبـ يـر ٍة ِمـ ْ
ـى أنـَّــهُ يُ َسـ ُّ
ـن َصـ ِ
ـفق الفقهــا ُء عـ ٰ
إىل
فيمــا ِسـ َ
ـواها؛ فذهـ َ
ـب ا ْل َح َنف َّيـ ُـة وا ْل َما ِل ِك َّيـ ُـة إىل القـ ِ
ـول ِب َعـ َـد ِم َّ
الرفـ ِ
ـع ،وذهــب الشــافع َّي ُة وا ْل َحن َب ِل َّيـ ُـة ٰ
ف
ـع أو َع َد ِمـ ِـه ُسنـَّـ ٌـة ثابتـ ٌـة ،وال إجمــا ٌع؛ ِلــذا يَجــو َز
والر ِاجـ ُ
ـح أنـَّــهُ ليــس ي� َّ
ـع ال َي َديـ ِـنَّ ،
اسـ ِ
الرفـ ِ
ـتحباب َرفـ ِ
أ
ف
ت
ـع يَ َديْـ ِـه
أحـ ٍـد ،وال َحـ َـر َج ي� ْ
ـركَ  ،وال يَجــو ُز ل َحـ ٍـد ْ
ـىل ْ
أن يَرفـَـ َ
أن يَر َفـ َ
ُ
ـى َ
ـع يَ َديْـ ِـه ،أو يَـ ُ
للم َصـ ِّ ي
أن يُ ِنكـ َـر عـ ٰ
ت
ــركَ أحيانــاً
أخــرى.
ٰ
أحيانــاً ،ويَ ُ
وصىل الله عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه وسلم .
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النفقة الزوجية
أحكام وتوجيهات
الشيخ د .يرسي عيدة

مساعد مفتي  /دائرة إفتاء محافظة الخليل
ـ� ،والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمـ ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ� ،نب ّينــا محمــد،
صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه وصحبــه الط ّي ي ن
ّ
بــ� الطاهريــن ،وبعــد؛
ت
الــ� أُنيطــت بالــزوج:
الــزواج أمانــة ومســؤولية ،ومــن ضمــن الواجبــات والمســؤوليات ي
ـوتُ ُه َّن
إ
ـود َلــهُ ِر ْز ُق ُهـ َّ
ـن َو ِك ْسـ َ
النفــاق عــى زوجتــه وأبنائــه؛ لقــول اللــه ســبحانه وتعــاىلَ { :و َعـ َـى ا ْل َم ْو ُلـ ِ
ـن ُقـ ِـد َر َع َل ْيـ ِـه
وف }(البقــرة ،)233 :ولقــول اللــه تبــارك وتعــاىلِ { :ل ُي ْن ِفـ ْ
ـن َسـ َ
ـق ُذو َسـ َ
ـع ِت ِه َو َمـ ْ
ـع ٍة ِمـ ْ
ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
ـق ِم َّمــا آتَــا ُه ال َّلــهُ َل يُ َك ِّلـ ُـف ال َّلــهُ نَف ًْســا ِإ َّل َمــا آتَاهَ ــا }(الطــاق ،)7 :ولقــول اللــه ع ـ َّز َو َجـ َّـل:
ِر ْز ُقــهُ َف ْل ُي ْن ِفـ ْ
ت
ــد ُر ُه َو َع َ
ــن َع َ
وف }(البقــرة ،)236 :وقــد أجمــع
ْــر َق َ
ــع َق َ
َ
{و َم ِّت ُعوهُ َّ
ــر ِ
ــى ا ْل ُم ِ
ــد ُر ُه َم َتا ًعــا ِبا ْل َم ْع ُ
ــى ا ْل ُمق ِ ِ
وس ِ
الفقهــا ُء عــى وجــوب إنفــاق الــزوج عــى زوجتــه( ،)1وهــذه النفقــة ال تقديــر لهــا ف ي� الـ شـرع ،وإنِّمــا
بحســب يســار الــزوج
ـع إىل مــا َجـ َـرت بــه العــاد ُة ف ي� ّحـ ِّ
ذلــك راجـ ٌ
ـق مثيالتهــا ،مــن غـ يـر إرساف وال تقتـ يـرْ ،
وإعســاره ،فنفقــة المــوس ليــس كالمعــر ،والنفقــة تكــون بالكفايــة للزوجــة أ
والوالد بالمعــروف(،)2
ُ ِ
ُ ِ
ق
ن
ن
الدســو�،
الرسخــ� ،المبســوط .181 /5
المرغينــا� ،الهدايــة .643 /2
.1
الكاســا� ،بدائــع الصنائــع .15/ 4
ي
ي
ي
ي
ف
ق
الذخــرة  .465/ 4الحطــاب ،مواهــب الجليــل  .181/ 4ابــن حجــر ،فتــح البــاري
الدســو�  .343/ 2القــر يا�،
حاشــية
ي
ي
ن
الجمــاع ص  .388ابــن قدامــة ،المغ ـ ي  .195/ 8ابــن مفلــح،
ـ� ،نهايــة المحتــاج  .187/ 7ابــن المنــذر ،إ
 .500 /9الرمـ ي
المبدع .141 /7
 .2الرسخــ� ،المبســوط  .181/ 5الكاسـ ن
ـا� ،بدائــع الصنائــع  .25 - 23/ 4القـر ف يا� ،الذخـ يـرة  .466/ 4الشـ يـرازي ،المهــذب
ي
ي
 .151/ 3النــووي ،المجمــوع  .267/ 18النــووي ،روضــة الطالبـ ي ن
ـ� ،نهايــة المحتــاج  .188 /7ابــن قدامــة،
ـ
الرم
.40
/9
ـ�
ي
ن
المغ�  .196 - 195/ 8ابن مفلح ،المبدع  .141 /7ابن القيم ،زاد المعاد .437/ 5
ي
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ف
�
�
قه

ف آ
ـوتَ ُه َّن
ـ� ،صــى اللــه عليه وســلمَ :
ـن َع َل ْي ُكـ ْـم ِر ْز ُق ُهـ َّ
(و َل ُهـ َّ
ـن َو ِك ْسـ َ
كمــا جــاء ي� اليــات الســابقة ،ولقــول النـ ب ي ّ
وف)( ،)1ولمــا جــاء ف� الصحيحـ ي ن
ـت عتبــة
ـ� مــن حديــث عائشــة ،ر�ض ي اللــه عنهــاَّ :
(أن هنـ َـد بنـ َ
ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
ي
اللــهِ ،إ َّن أَبَــا ُســ ْف َيان َر ُج ٌ
قالــت :يَــا َر ُس َ
ــدي ِإ ّل َمــا
ــس يُ ْع ِط ْيــ ِن ي َمــا يَك ِْفيــ ِن ي َو َو َل ِ
ــل شَ ِ
ــول ِ
ــح ْي ٌحَ ،و َل ْي َ
ـو َل يَ ْع َلــمَ ،ف َقـ َ
وف)(.)2
أَخَ ـ ْـذ ُت ِم ْنــهُ َوهُ ـ َ
ـك َو َو َلـ َـد ِك ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
ـال ،صــى اللــه عليــه وســلم :خُ ـ ِـذي َمــا يَك ِْف ْيـ ِ
ف
الشــارة
ـع إىل ُ
وتحديــد الكفايــة ي� النفقــة راجـ ٌ
والعســار ،كمــا ســبقت إ
العـ ْـرف ،وإىل اليســار إ

آ
أ
آ
فصـ َـل فقهــاء
إليــه ،وهــو يختلــف مــن شــخص لخــر ،ومــن بيئــة لخــرى ،ومــن زمــن لخــر ،وقــد َّ
ف
ف
ـاف بـ ي ن
وإن حصــل اختـ ٌ
ـ�
المذاهــب ي� تحديــد القــدر الواجــب ي� النفقــة ،بنــاء عــى أعـراف زمانهــم(ْ ،)3

ين
الزوجــ� عــى تقديــره ،فيحــدده القــا�ض ي .

أيضــا الكســوة
وليســت النفقــة قــارصة عــى المــأكل والمـ شـرب وحســب ،وإنَّمــا يدخــل فيهــا ً
والعــاج( ،)4فالنفقــة الزوجيــة :مــا يجــب عــى الــزوج تأمينــه لزوجتــه بالمعــروف ،مــن طعــام ش
و�اب
أ
ن
ـزوج بتوفـ يـر المالبــس
وزهــا( ،)5ف ُيلــزم الـ ُ
وكســوة ُ
وســك� وعــاج وخدمــة ،لجــل معيشــتها ،وســد ّ َع ِ
� ،صىل الله عليه وسلم.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الحج ،بَ ُ
اب َح َّج ِة ال َّن ِب ي ّ
ْ
َ
َ
ـر ِعل ِْمـ ِـه َمــا يَك ِْفي َهــا َو َول ََدهَ ــا
 .2صحيــح البخــاري ،كتــاب النفقــات ،بَـ ُ
ـاب ِإ َذا َلـ ْـم يُ ْن ِفـ ِـق َّ
الر ُجـ ُـل َف ِلل َْمـ ْـرأ ِة أ ْن تَأخُ ـ َـذ ِبغَ ـ ي ْ ِ
وف.
ــر ِ
ِبال َْم ْع ُ
 .3الرسخــ� ،المبســوط  .182/ 5الكاسـ ن
ـا� ،بدائــع الصنائــع  .23 /4ابــن ُجـ َزي ،القوانـ ي ن
ـ� الفقهيــة ص  .221الشـ يـرازي،
ي
ي
ن
قدامة،
ابن
.253
المغ� .571 - 564 /7
/18
المجموع
النووي،
.151/
المهذب 3
ي
أ
أ
ف
 .4ف ي� المذاهــب الربعــة ال يجــب عــى الــزوج نفقــة عــاج الزوجــة ،ولعــل هــذا ل َّن العــاج ي� وقتهــم لــم يكــن مــن
الساســية بخــاف مــا عليــه الحــال آ
الحاجــات أ
الن ،حيــث أصبــح العــاج ف ي� أيامنــا مــن الـرض ورات .للوقــوف عــى أقــوال
ق
ف
ـو�،
ـ� ،المبســوط  .181/ 5ابــن عابديــن ،حاشــية ابــن عابديــن  .889/ 2الدسـ ي
الفقهــاء ي� هــذه المســألة ،يُنظــر :الرسخـ ي
ق
الشــرازي ،المهــذب  .151/ 3الخطيــب ش
ال�بيــن ي  ،مغــن ي المحتــاج  .3/431ابــن قدامــة،
الدســو� .511/ 2
حاشــية
ي
ي
ت
ن
البهو� ،كشاف القناع .536 /5
المغ� .195/ 8
ي
ي
ن
ـدوا� .987/ 3
 .5ابــن ال ُهمــام ،فتــح القديــر  .378/ 4ابــن عابديــن ،حاشــية ابــن عابديــن  .572 /3النفـراوي ،الفواكــه الـ ي
الشــرازي ،المهــذب  .151/ 3النــووي ،المجمــوع  .253/ 18الخطيــب ش
ال�بيــن ي ،
الصــاوي ،بُلغــة الســالك .476/ 2
ي
البهــو� ،كشّ ــاف القنــاع  .460 /5حســب اللــه ،الــزواج ف
ت
ش
الســامية ص .179
يعــة
ال�
مغــن ي المحتــاج .151/ 5
�
إ
ي
ي
أ ف
الســام  ،90/ 2مكتبــة الرســالة الحديثــة ،عمــان ،ط1411 ،1هـــ -
البراهيــم :محمــد عقلــة ،نظــام الرسة ي� إ
إ
1990م.
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والعالجــات الالزمــة لزوجتــه وأبنائــه ،ممــا يحتاجونــه صيفًــا وشــتاء( ،)1ويختلــف أ
المــر مــن زوجــة
ً
ألخــرى ،ومــن بلــد آلخــر ،وكذلــك الحــال بالنســبة إىل أ
البنــاء ،ومرجــع ذلــك :العـ ُ
ـرف والعــادة وواقــع
والعســار.
الحــال ،مــن حيـ ُ
ـث اليســار إ
ـدم عنــد أهلهــا ،واشـ تـرطت عــى زوجهــا الخدمــة ،فيجــب عليــه
ْ
وإن كانــت الزوجـ ُـة ممــن تُخـ ُ
تز
االلــ�ام بذلــك ،بحســب قدرتــه واســتطاعته وإمكاناتــه(.)2
ـب َّكل مــا ينفقه
وبالرغــم مــن وجــوب النفقــة عــى الــزوج لزوجتــه ،إال أنَّــه ينبغي لــه ْ
أن يحتسـ َ
خلصــا النيــة للــه َعـ َّز َو َجـ َّـل ،كان مــا
عــى أهلــه وعيالــه عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل ،فـ ْ
ـإن َف َعـ َـل ذلــك ُم ً
ـق عــى
ـلم ِإ َذا أَنْ َفـ َ
ّ
الم ْسـ َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َّن ُ
قدمــه صدقـ ًـة يُثــاب عليهــا ،فقــد قــال النـ ب ي ُّ

()3
ـع ِد بـ ِـن
لسـ ْ
ـو يَ ْح َت ِسـ ُب َها ،كَانَـ ْ
أَهْ ِلـ ِـه نَ َف َقـ ًـةَ ،وهُ ـ َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،
ـت َلــهُ َص َد َقـ ًـة )  .وقــال النـ ب ي ُّ
ـق نَ َف َقـ ًـة تَ ْب َت ِغــي بَ َهــا َو ْجــهَ اللـ ِـه ِإ َّل أُ ِجـ ْـر َت ِب َهــاَ ،حـ تـى ال ُّلق َْمـ َـة
ـت تُ ْن ِفـ ُ
ِأبَ ي� َو َّقــاص ،ر�ض ي اللــه عنــهَ ...( :و َل ْسـ َ
ت َْج َعل َهــا ِ ف ي� ف ي�ِّ ْام َرأَ ِتك)(.)4

* النفقه الزوجية يف قانون األحوال الشخصية األردين:
أ
أ ن
رد� المعمول به ف� فلسـ ي ن
ـط� مســائل
تنــاول الفصــل التاســع من قانــون الحوال الشــخصية ال ي
ي

ـب حــال الــزوج يســا ًرا وإعســا ًرا.
العــرف،
ـع تحديدهــا إىل ُ
وأرجـ َ
عــدة تتعلــق بالنفقــة الزوجيــةَ ،
ْ
وبحسـ ِ
فقــد جــاء ف� الفقــرة (أ) مــن المــادة رقــم ( )66مــن قانــون أ
الحــوال الشــخصية ( :نفقــة
ي
ت
ن
ـ�
الزوجــة تشــمل الطعــام والكســوة والســك� والتطبيــب ،بالقــدر المعــروف ،وخدمــة الزوجــة الـ ي
يكــون ألمثالهــا خــدم).

 .1الفتــاوى الهنديــة  .555 /1زكريــا أ
ّ
الشــرازي  .151 /3الخطيــب
المهــذب،
النصــاري ،أســىن المطالــب .432/ 3
ي
ش ن
ن
ن
مغ� المحتاج  .433/ 3ابن قدامة،
المغ�  .195 /8ابن مفلح ،المبدع .143/ 7
ال� ي
ي
بي� ،ي
ن
ـا� ،بدائــع الصنائــع  .24 - 23/ 4الق ـر ف يا� ،الذخـ يـرة  .467 /4النــووي ،روضــة
ـ� ،المبســوط  .181 /5الكاسـ ي
 .2الرسخـ ي
الطالبـ ي ن
ـ�  .40 /9ابــن مفلــح ،المبــدع .143/ 7
أ
أ
ـو
الص َد َقـ ِـة َعـ َـى ْال َ ْق َر ِبـ ي ن َ
ـ� َوال ـ َّز ْو ِج َو ْال َ ْو َل ِدَ ،وال َْوا ِل َديْـ ِـن َو َلـ ْ
ـاب َف ْضـ ِـل ال َّن َف َقـ ِـة َو َّ
 .3صحيــح مســلم ،كتــاب الكســوف ،بَـ ُ
ش
ـ� .
� ِكـ ي ن َ
كَانُــوا ُم ْ ِ
 .4صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب حجة الوداع.
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ف
�
�
قه

ـرا
ون ََّصــت المــادة رقــم (  ) 70عــى أنَّــهُ  ( :تُفـ ُ
ـب حـ ِ
ـرض نفقـ ُـة الزوجــة ِب َح ْسـ ِ
ـال الــزوج يُـ ً
وعــرا وتجــوز زيادتهــا ونقصهــا تبعــا لحالتــه ،عــى أن ال تقـ َّـل عــن الحــد أ
ال ن
ـوت والكســوة
ً
د� مــن ال ُقـ ِ
ْ ِ
ُ ً
ت �ض
ال�ض
ــدر ُم َع ي ّ ن
ين
ين
ُ
كــم القــا�ض ي ،
وريــ� للزوجــة ،وتلــزم
ــ� ،أو ِب ُح ِ
الزوجــ� عــى َق ْ ٍ
ٍ
النفقــة َّإمــا بــرا ي
ت
الــ� ســبقت ت
ُ
نفقــة
وتســقط
الــرا�ض ي أو الطلــب مــن القــا�ض ي ).
ّ
المــدة ي
ن تأخـذَه مــن مــال زوجهــا دون علمــه
*مقــدار مــا يجــوز للزوجــة أ ْ
ن كان ال ينفــق عليهــا ،وال عــى أوالدهــا:
وإذنــه ،إ ْ
متوســ َ
دخــل عــادي،
صاحــب
خــل ،أو
ط ّ
َ
تُبتــى المــرأة بــزوج بخيــل ،ويكــون ثريًــا ،أو ّ
ٍ
الد ِ

أ
ف
ـرا  -وهــو أســوؤهم حـ ً
أن البخيـ َـل
و� غالــب الحــوال َّ
ـر مــن النــاس ،وقــد يكــون بخيـ ًـا فقـ ي ً
ـال  ،-ي
ككثـ ي ٍ
ت
ـر عــى نفســه وعــى أهــل بيتــه ف ي� النفقــة ،فــإن وقــع مثــل هــذا االبتــاء ،فهــل ت َُمـ ُّـد َيدهــا ألهلهــا
يُقـ ُ

أو ألهــل زوجهــا أو للنــاس ،أم تلجــأ للقضــاء ،أم مــاذا تفعــل؟.

أ
ـحيحا
ـي ظرو َفــه يســا ًرا وإعســا ًرا ،فـ ْ
الصــل ْ
ـإن كان شـ ً
أن تصـ ب َ
ـر المـرأ ُة عــى زوجهــا ،وأن تراعـ َ
َ
ً
بغــر إذنــه وعلمــه ،بمــا يكفيهــا وولدهــا
أن
مــال ،فيجــوز لهــا ْ
تأخــذ مــن مالــه ولــو ي
فعــا ،وذا ٍ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،هنـ َـد زوجــة ب يأ� ســفيان ،ر�ض ي اللــه عنهمــا(،)1
بالمعــروف ،كمــا أوىص النـ ب ي ُّ
فتأخــذ مقــدار مــا يكفيهــا وولدهَ ــا بالمعــروف ،أي َقــدر حاجتهــا وحاجــة أوالدهــا ف� أ
المــور ال�ض وريــة
َ
ِ
َ
ي
ْ ِْ
أ
أ
العــرف،
الساســية ال الكماليــة ،ودون زيــادة ،وتقديــر الحاجــة والكفايــة للزوجــة ولوالدهــا يرجــع إىل ُ

أ
ـكان آلخــر(.)2
وهــو يختلــف مــن ام ـرأة لخــرى ،ومــن مـ ٍ
ـر ِعل ِْمـ ِـه َمــا يَك ِْفي َهــا َو َول ََدهَ ــا
 .1صحيــح البخــاري ،كتــاب النفقــات ،بَـ ُ
ـاب ِإ َذا َلـ ْـم يُ ْن ِفـ ِـق َّ
الر ُجـ ُـل َف ِلل َْمـ ْـرأَ ِة أَ ْن تَأْخُ ـ َـذ ِبغَ ـ ي ْ ِ
وف.
ــر ِ
ِبال َْم ْع ُ
 .2الرسخــ� ،المبســوط  .181/ 5الكاسـ ن
ـا� ،بدائــع الصنائــع  .25 - 23 /4القـر ف يا� ،الذخـ يـرة  .466 /4الشـ يـرازي ،المهــذب
ي
ي
.151/ 3النــووي ،المجمــوع  .267/ 18النــووي ،روضــة الطالبـ ي ن
ـ� ،نهايــة المحتــاج  .188 /7ابــن قدامــة،
ـ
الرم
.40
/9
ـ�
ي
ن
المغ�  .196 - 195/ 8ابن مفلح ،المبدع  .141/ 7ابن القيم ،زاد المعاد .437 /5
ي
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وإن كان الــزوج شــحيحا فقــرا ،فإمــا أن تصــر ،وإمــا أن ترفــع أ
المـ َـر إىل القــا�ض ي  ،فيتحقــق
ب َ َّ ْ
ي ً َّ ْ
ْ
َ
ً

�ض
يفــرض عليــه نفقــة واجبــة لزوجتــه وأوالده ،بحســب حالــه.
ــم
ُ
ــره ،ومــن ث َ َّ
القــا ي ِمــن ْأم ِ
ـإن القــا�ض ي َ يُ َقـ ِّـد ُر لهــا
النفــاق عــى زوجتــه وأبنائــه ،فـ َّ
فـ ْ
عد ًمــا فعـ ًـا ،وعاجـ ًزا عــن إ
ـإن كان ُم َ
ف
ً
ذمــة الــزوج ،وتســتدين عــى حســابه.
نفقــة تكــون َديْ ًنــا ي� ّ
وقــد نصــت المــادة ( )74مــن قانــون أ
الحــوال الشــخصية ،عــى أنَّــه( :إذا عجــز الــزوج عــن
َّ
قدرهــا القــا�ض ي مــن يــوم الطلــب ،عــى أن تكــون
إ
النفــاق عــى زوجتــه وطلبــت الزوجــة نفقــة لهــا ،يُ ِّ
ف
تســتدين عــى حســاب الــزوج).
أن
َدي ًنــا ي� ذمتــه ،ويــأذن للزوجــة ْ
َ
ـإن نفق َتهــا تكــون واجبــة عــى
وإن ت ََعـ َّـذ َر تحصيـ ُـل النفقــة واالســتدانة عــى حســاب الــزوج ،فـ َّ
ْ

وليهــا أ
القــرب ،ويكــون مــا ينفقــه عليهــا َديْ ًنــا عــى زوجهــا.
وقــد نصــت المــادة ( )75مــن قانــون أ
الحــوال الشــخصية ،عــى أنَّــه ( :إذا ُح ِكــم للزوجــة
َّ
بنفقــة عــى الــزوج وتعــذر تحصيلهــا منــه ،يُلــزم بالنفقــة مــن تجــب عليــه نفقتهــا فيمــا لــو ُف ِرضــت غـ يـر
ذات زوج ،ويكــون لــه حــق الرجــوع بهــا عــى الــزوج).
* اإلنفاق باملعروف:
أ
ف
النفــاق والطلبــات،
ينبغــي ْ
زواج ذكــوراً وإناثـاً عــى التوســط واالعتــدال ي� أَ ْمـ ِـر إ
ـرص ال ُ
أن يحـ َ
الــزوج وال ّ
ــع عــى زوجــه وأهــل بيتــه باعتــدال،
فــا يُــرف
قــر ،وإنَّمــا يُ ُ
يبــذر ،وال يُ ت ّ
وس ُ
ُ
نفــق ويُ ِّ
ضمــن المعقــول والمقبــول ،وال يبخــل عليهــم ،بحيــث يحرمهــم مــن أبســط حقوقهــم ومطالبهــم
ش
الم�وعــة ،وقــد جــاء ف ي� القـرآن الكريــم مــن ضمــن صفــات عبــاد الرحمــن :قــول اللــه تبــارك وتعــاىل:
ت
ـ� َذ ِلــكَ َق َو ًامــا } (الفرقــانِ ،)67 :أضــف إىل ذلــك:
ـروا َوك َ
َان بَـ ي ْ ن َ
{ َواُلذيْـ َ
س ُفــوا َو َلــم يَ ْقـ ُ ُ
ـن إذا أَنْ َف ُقــوا َلـ ْـم يُ ْ ِ
أ
و� أمــور كماليــة ثانويــة ،ويقـ ف
ف
ف
النفــاق عــى
َّ
ـر ي� إ
ِّ
أن مــن الزواج مــن ينفــق شــي ًئا مــن مالــه ي� حـرام ،ي
أهــل بيتــه ،ممــا يــؤدي إىل مشــكالت وقالقــل ف� الحيــاة الزوجيــة ،فالواجــب عــى أ
الزواج أن ي ّتقــوا اللــه
ي
ف
لغ�هــم.
تعــاىل ي� أزواجهــم وأوالدهــمْ ،
وأن ال يحوجوهــم ي
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ف
و� المقابــل :ينبغــي للمـرأة أن تراعــي ظــروف زوجهــا ،يســا ًرا وإعســا ًرا ،ولتكــن قنوعــة ،فــا
ي
تطلــب مــن زوجهــا فــوق طاقتــه ،وال تكــن مرسفــة ،وال مبـ ّـذرة ،وال تنظــر إىل مــن هــي أحســن حـ ً
ـال
منهــا ،بحيــث تحــاول مضاهاتهــا ومنافســتها بــأي وســيلة كانــت ،ولــو ك ّلــف زوجهــا مبالــغ طائلــة ،أو
االســتدانة مــن أجــل تلبيــة رغباتهــا ،وهنــا ينبغــي للــزوج نصحهــا وعــدم إرضائهــا ف ي� كل مــا تطلــب.
ومــن ناحيــة أخــرى ،ف� حــاالت الطــاق الـ تـ� تحصــل ف� المجتمــع ،وبقــاء أ
الوالد عنــد ّأمهــم،
ي
ي
ي

الزواج أ
ال�عيــة ،ينبغــي أن تُراعــى ظــروف أ
ومــن ثَـ َّـم رفــع قضايــا النفقــات ف� المحاكــم ش
والوالد ،وأن
ي

يراعــى غــاء المعيشــة بمــا يتفــق وتوفــر الحيــاة الكريمــة لـ أ
ـ�والد.
ّ
ي
ُ

وليعلــم أ
الزواج ذكــوراً وإناث ـاً
العســار،
جميعــاَّ :
ً
أن الحيــاة الزوجيــة فيهــا اليســار وفيهــا إ
فيهــا الغـىن وفيهــا الفقــر ،فيهــا الســعادة وفيهــا الحــزن ،فيهــا كثــر مــن أ
الحــوال المتقلبــة ،فينبغــي
يٌ
لهــم أن يســروا ف� مركبهــا المبحــر بتحمــل كل مــا قــد يعصــف بهــا ،حـ تـى تصــل إىل بــر أ
المــان بأمــان،
ّ
ِّ
ي ي

وإال فقــد ال تصــل.
ين
العالم�
والله المستعان ،والحمد لله رب
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الحفــاظ عــى النعــم
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الشيخ رشيف مفارجة

باحث رشعي  /دار اإلفتاء الفلسطينية

ات كثـ يـرة ،فقــال تعــاىل:
اللــه ســبحانه تفضــل عــى عبــاده بنعــم ال تعـ ّـد وال تحــى ،وخـ يـر ٍ
ــدوا ِن ْع َم َ
يم﴾(النحــل ،)18 :وحثهــم عــى شــكر هــذه
﴿و ِإ ْن ت َُع ُّ
َ
ــة ال َّل ِــه َل ت ُْح ُصوهَ ــا ِإ َّن ال َّلــهَ لَغَ فُــو ٌر َر ِح ٌ

أ
وال�كــة والزيــادة ،والخـ يـر الكثـ يـر ،وحذرهــم مــن كفــر النعــم ،فقــال
النعــم؛ لينالــوا الجــر والثــواب ،ب
ـأنه﴿:و ِإ ْذ تَ ـأَ َّذ َن َربُّ ُكـ ْـم َل ـئِ ن ْ شَ ــكَ ْرت ُْم َ أل َ ِز َيدنَّ ُكـ ْـم َو َل ـئِ ن ْ َكف َْرتُـ ْـم ِإ َّن َعـ َـذ ِب يا� َلشَ ـ ِـد ٌيد﴾ (إبراهيــم،)7 :
جــل شـ
َ
والنعــم ال تنحــر بالمــال فقــط كمــا يعتقــد كثـ يـر ،بــل تتعــدى إىل أمــور كثـ يـرة ،فقــد تكــون بجلــب
خـ يـر للعبــد ونفــع ،أو بدفــع ش� عنــه و�ض ر ،والنعــم تشــمل أمــوراً كثـ يـرة ،مــن أشــهرها وأهمهــا القــوة
والمــن أ
والصحــة والعافيــة ،أ
والمــان واالســتقرار ،وتوافــر الطعــام والـ شـراب ،لقــول رســول اللــه،
ف
صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن أَصبــح من ُكــم معـ ف ً ف
ـوت يَ ْو ِمـ ِـه،
َ ْ ْ َ َ ِ ْ ْ ُ َ
س ِبـ ِـهِ ،ع ْنـ َـد ُه ُقـ ُ
ـا� ِ ي� َج َسـ ِـد ِهِ ،آم ًنــا ِ ي� ِ ْ
الدنْ َيــا)(*) ،وشــكر النعمــة يكــون بإظهــار أثرهــا عــى المــرء ،واالعـ تـراف بهــا باللســان
َف َكأَن ََّمــا ِحـ ي ز َ
ـ� ْت َلــهُ ُّ
1

والقلــب والفعــل ،وذلــك بــأداء الطاعــات والواجبــات وتــرك المحرمــات والمشــتبهات ،وليحــذر العبــاد
مــن إمــداد اللــه تعــاىل للعصــاة مــن النعــم وســعة الرزق،فذلــك ال يــدل دائم ـاً عــى رضــا اللــه ،بــل
أ ن
نن
لبا� .
* س� ابن ماجة ،كتاب الزهد ،باب القناعة ،وحسنه ال ي
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ـىل
ـن َح ْيـ ُ
ـث َل يَ ْع َل ُمـ َ
﴿س َن ْسـ َت ْد ِر ُج ُه ْم ِمـ ْ
قــد يكــون مــن عالمــات االســتدراج لهــم ،قــال تعــاىلَ :
ـون * َوأُ ْمـ ِ ي
�﴾(القلــم ،)45 - 44:فــإذا تمــادى العبــد ف ي� طغيانــه وعصيانــه ،ولــم يكـ تـرث بحلــم
َل ُهـ ْـم ِإ َّن َك ْيـ ِـدي َم ِت ي ن ٌ

اللــه عليــه ،أصبــح ف ي� خطــر عظيــم ،فقــد يأخــذه اللــه تعــاىل ف ي� أي لحظــة ،وإذا أخــذه ،فأخــذه أليــم
ـىل ِللظَّا ِلـ ِـمَ ،فـ ِـإ َذا أَخَ ـ َـذ ُه َلـ ْـم يُف ِْل ْتــهُ ،
شــديد ،لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َّن اللــهَ َع ـ َّز َو َجـ َّـل يُ ْمـ ِ ي
ـي ظَا ِل َمـ ٌـة ِإ َّن أَخْ ـ َـذ ُه أَ ِليـ ٌـم شَ ـ ِـد ٌيد})(،)1
ثُـ َّـم َقـ َـرأََ :
{وك ََذ ِلــكَ أَخْ ـ ُـذ َربِّــكَ ِ ،إ َذا أَخَ ـ َـذ ا ْل ُقـ َـرى َو ِهـ َ
كثــر مــن
فغــره يفتقــد إىل ي
فعــى العبــد تذكــر نعــم اللــه عليــه دائمــاً ،وشــكره عليهــا ،ي
النعــم الـ تـ� يتمتــع بهــا وينعــم فيهــا ،وخـ يـر مثــال عــى ذلــك خـ يـر ش
الب�يــة رســولنا الكريــم محمــد،
ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،وأصحابــه ،فقــد كانــوا ف ي� غالــب أحوالهــم يعانــون مــن الجــوع والفقــر؛

اختبــاراً وابتــاء مــن اللــه ،يل�فــع درجاتهــم ،وقــد ورد أحاديــث كثـ يـرة ،تــدل عــى ذلــك ،منهــا حديــث
�ض
ــم شَ ــا ٌة َم ْص ِل َّي ٌ
ــو ُهَ ،فــأبَ َ� أَ ْن يَــأْك َُل،
َــو ٍم بَ ي ْ ن َ
ــ� أَيْ ِد ِيه ْ
ــةَ ،ف َد َع ْ
ــر ِبق ْ
ب يأ� هريــرة ،ر ي اللــه عنــه( :أَنَّــهُ َم َّ
الدنْ َيــاَ ،و َلـ ْـم يَشْ ـ َب ْع ِمـ ْ ز
ـال :خَ ـ َـر َج َر ُسـ ُ
َو َقـ َ
ـ� الشَّ ـ ِـع ي ِ�)(.)2
ـن ُّ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمِ ،مـ َ
ـن خُ ـ ب ْ ِ
الحفاظ عىل املال قوة للشخص وسبب لبقائه وزيادته:
المــال نعمــة مــن الله،وزينــة ف ي� الحيــاة الدنيــا ،قــال ســبحانه﴿ :ا ْل َمـ ُ
ـاة
ـال َوا ْل َب ُنـ َ
ـون ِزي َنـ ُـة ا ْل َح َيـ ِ
ـر أَ َمالً﴾(الكهــف ،)46 :وحفــظ المــال فيــه حفــظ
ُّ
الصا ِل َحـ ُ
الدنْ َيــا َوا ْل َب ِاق َيـ ُ
ـات َّ
ـات خَ ـ ي ْ ٌ
ـر ِع ْنـ َـد َربِّــكَ ث َ َواب ـاً َوخَ ـ ي ْ ٌ
الديــن والعــرض ،أ
يح�مهــا آ
والمــم الـ تـ� ال تمتلــك المــال ال ت
الخــرون ،وهــو مصــدر قــوة للشــخص
ي
أ
الَكْر َمـ ي ْ ن
ـ� :الديــن والعــرض،
كالجــاه أمــام النــاس ،لذلــك قــال الحكمــاء :مــن حفــظ مالــه فقــد حفــظ َ
ف
غــر
والمــال ال يمكــن االســتغناء عنــه ي� تلبيــة �ض ورات الحيــاة وحاجاتهــا ،وتحقيــق المصالح،مــن ي
المســاك والتقتـ يـر ،لذلــك يحافــظ العقــاء عــى
والرساف ،وال تفريــط ،وهــو إ
إف ـراط ،وهــو التبذيــر إ
 .1صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب تحريم الظلم.
ب
أ
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،وأصحابه يأكلون.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الطعمة ،باب ما كان ب ي
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أموالهــم فيمــا ينفعهــم ف� دنياهــم وأخراهــم ،أمــا الجهــاء والســفهاء ،فيرسفــون أ
المــوال ويبذرونهــا
ي

ف
بالســفه ،وأمــر بالحجــر
ي� غـ يـر موضعهــا مــن غـ يـر حاجــة وال منفعــة ،ولقــد وصــف اللــه المبذريــن َّ
ت
ـ� َج َعـ َـل ال َّلــهُ َل ُكـ ْـم ِق َي ًامــا﴾
عــى أموالهــم ،قــال ســبحانه وتعـ
َ
ـاىل﴿:و َل تُؤْ تُــوا ُّ
الس ـ َف َها َء أَ ْم َوا َل ُكـ ُـم ا َّلـ ِ ي

الرساف والتبذيــر عنــد كثـ يـر مــن النــاس ف ي� أمــور كثـ يـرة ،مــن أجــل المباهاة
(النســاء ،)5:والواقــع أننــا نــرى إ
ف
و� الوقــت نفســه نجدهــم يمتنعــون عــن إخ ـراج
والشــهرة والســمعة ،ال يقصــدون بهــا وجــه اللــه ،ي
والعيــاد أ
اليســر مــن الــزكاة والصدقات،فيرسفــون ويبــذرون المــال ف� المناســبات أ
والفـراح ،كحفــات
ي
ي
أ
العـراس ،والنجــاح ف ي� التوجيهــي ،والتخــرج ف ي� الجامعــات ،بــل صــار النــاس يحتفلــون ف ي� أعيــاد الميالد،

ف
ف
و� أمــور
و� ذكــرى يــوم الــزواج ،ي
ويحجــزون القاعــات لذلــك ،وكذلــك عنــد مجــيء مولــود جديــد ،ي
عاديــة كثـ يـرة ،يعملــون احتفــاالت ،ويدعــون إىل االجتمــاع ،وينفقــون أمــواال ً طائلــة عليهــا ،خاصــة عــى
المــآكل والمشــارب ،بإقامــة الوالئــم فــوق الحــد المطلــوب ،ومــن ثــم إلقــاء مــا تبقــى مــن أ
الطعمــة
ين
ين
والمحتاجــ� ،واللــه ســبحانه يقــول:
والمســاك�
ف ي� القــاذورات ،بــدال ً مــن توزيعهــا عــى الفقــراء
�﴾ أ
ش
(النعــام ،)31:وقــال عليــه الصــاة والســام:
س ِف ي ن َ
ُس ُفــوا ِإنَّــهُ َل يُ ِحـ ُّ
﴿َ ...و ُك ُلــوا َو ْ َ
ـب ا ْل ُم ْ ِ
ا�بُــوا َو َل ت ْ ِ
أ
ش
ـث
َان َل َم َحا َلـ َـةَ ،ف ُث ُلـ ٌ
ـن ُص ْل َبــهُ َ ،فـ ِـإ ْن ك َ
ـب ابْـ ِـن آ َد َم أُك َُل ٌت يُ ِق ْمـ َ
�ا ِمـ ْ
ـن بَطْـ ٍـنِ ،ب َح ْسـ ِ
َ(مــا َمـ َـال َ آ َد ِمـ ٌّ
ـي ِو َعــا ًء َ ًّ

ِلطَ َع ِامـ ِـهَ ،وث ُ ُلـ ٌ ش
ـث ِل َنف َِسـ ِـه)( ،)1وعــن أنــس ،ر�ض ي اللــه عنــه ،قــال ( :أَ َّن َر ُسـ َ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى
� ِابـ ِـهَ ،وث ُ ُلـ ٌ
ـث ِل َ َ
ـق أَ َص ِاب َعــهُ ال َّثـ َـا َث ،قــالَ :و َقـ َ
ـالِ :إ َذا َسـ َقطَ ْت ُلق َْمـ ُـة أَ َح ِد ُكـ ْـم
َان ِإ َذا أَك ََل طَ َع ًامــا َل ِعـ َ
اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،ك َ
ط عنهــا ْ أ
ال َ َذى َو ْل َيأْ ُك ْل َهــاَ ،و َل يَ َد ْع َهــا ِللشَّ ــ ْيطَ ِان)( ،)2كل ذلــك يــدل عــى فضــل المحافظــة عــى
َف ْل ُي ِمــ ْ َ ْ َ
نعمــة المــال ،وصيانتــه مــن االبتــذال واالمتهــان ،وأيض ـاً مــن النــاس مــن يأتــون بمغنـ ي ن
ـ� ويدفعــون
ال�مذي ،كتاب الزهد ،باب ما جاء ف� كراهية ثك�ة أ
الكل ،وقال ت
س� ت
 .1نن
يح.
ال�مذي :هذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
ي
أ
أ
ش
 .2صحيح مسلم،كتاب ال�بة ،باب استحباب لعق الصابع والقصعة ،وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من
أذى ،وكراهة مسح اليد قبل لعقها.
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ف
�
�قه

كبــرة ت
قصــرة ،وكذلــك يقومــون أو يســتدعون مــن يقــوم بإطــاق النــار
لفــرة زمنيــة
ي
لهــم مبالــغ ي
ت
ـ� تــؤذي الكبــار ،وترعــب الصغــار ،وتخــرب الممتلــكات ،وتــؤدي إىل القتــل ف ي� بعــض
والمفرقعــات الـ ي
أ
الرساف ف ي� اســتخدام
الحيــان ،فكــم مــن فــرح تحــول إىل تــرح وحــزن جـراء رصاصــة طائشــة ،وكذلــك إ

أ
ف
ف
و�
الميــاه والكهربــاء والخدمــات ،وكذلــك إنفــاق المــال ي� الســفر والمراكــب والثــاث والمالبــس ،ي
وغ�هــا.
ـاص ،كـ شـرب الدخــان ،والمخــدرات ،والمســكرات ،ي
المعـ ي
تحقيق الرفاهية للناس باالستغالل الصحيح للنعم:

أ
ف
ـاص ومظاهــر الـ تـرف ،وفيما ال فائــدة فيه،
كثـ يـر مــن النــاس يهــدرون المــوال الكثـ يـرة ي� المعـ ي

و� الوقــت نفســه كثــر مــن أبنــاء بالدهــم يعانــون مــن الفقــر والجــوع أ
ف
والمـراض ،والحاجــة ،وقلــة
ي
ي

�ض
ـر� غـن ي بالمــوارد الطبيعيــة والخـ يـرات المتنوعــة ،فقــط هــو بحاجــة
المــوارد ال وريــة ،فالوطــن العـ ب ي
إىل مــن يســتغلها ف ي� الخـ يـر ،ويديرهــا عــى الوجــه الصحيــح ،فلــو توافــر مــن يحافــظ عليهــا ،لــكان
المواطــن ف ي� عالمنــا مــن أرفــه النــاس ،وهنــاك مــن دول العالــم مــن تهــدر الغــذاء الصالــح لالســتهالك
البـ شـري بــآالف أ
الطنــان ،للحفــاظ عــى ســعره ،وبقائــه عاليـاً ،دون اكـ تـراث للفقـراء والجوعــى ،حيــث
قــدرت منظمــة أ
الغذيــة والزراعــة ،أن كميــة الغــذاء المهــدورة ســنوياً ف ي� العالــم ،تبلــغ مليــار و300
النســانية ،والوفيــات حــول العالــم ،والمجاعــة،
مليــون طــن ،وهــذا مــا تســبب بحصــول الكــوارث إ
شــأنه﴿:و�ض َ َ َب
والبلــد الــذي يكفــر بنعمــة اللــه تعــاىل وال يتقيــه ،يســلب منــه النعمــة ،قــال جــل
َ
ـن ك ُِّل َم ـك ٍَان َف َك َفـ َـر ْت ِبأَن ُْعـ ِـم ال َّلـ ِـه َفأَ َذا َق َهــا
ال َّلــهُ َم َثـ ًـا َق ْريَـ ًـة كَانَـ ْ
ـت ِآم َنـ ًـة ُمطْ َم ِئ َّنـ ًـة يَأْ ِتي َهــا ِر ْز ُق َهــا َر َغـ ًـدا ِمـ ْ
أ
ت
ـ� كانــت
ـو ِف ِب َمــا كَانُــوا يَ ْص َن ُع َ
ـوع َوا ْلخَ ـ ْ
ال َّلــهُ ِل َبـ َ
ون﴾(النحــل ،)112 :كمــا حصــل لهــل القــرى الـ ي
ـاس ا ْل ُجـ ِ
متنعمــة ،تســاق إليهــم الثمـرات مــن كل مــكان ،مــع أن أرضهــا ال تصلــح للزراعــة ،فلمــا كفــروا وكذبــوا
ســلبهم اللــه مــا كانــوا فيــه مــن أ
المــن ورغــد العيــش.
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الفرق بني التبذير واإلرساف:
أ
ت
النســان ،ومــن الصفــات المذمومــة المنهــي
التبذيــر إ
ـ� تصيــب إ
والرساف مــن الم ـراض الـ ي

ف
ف
ـاص ،أو ف ي� يغ�
عنهــا ،وقــد فــرق الفقهــاء بينهمــا ،فقالــوا :إن التبذيــر رصف المــال ي� غـ يـر حقــه ي� المعـ ي
فائــدة وال منفعــة ،قــال أبــو زهرة":وتبذيــر المــال ليــس هــو رصفــه ف ي� حقــه ،بــل هــو تفريــق المــال
فيمــا َل ينبغــي ،وبـ أ
ـالوىل إنفاقــه ف ي� الحـرام ،وممــا َل ينبغــي ،ويعــد تبذيـراً إنفاقــه ف ي� المفاخـرات ،وكل
إنفــاق ف ي� ح ـرام ،أو مــا ال يحســن للفخــر ،ولــو قلي ـا ً يعــد تبذي ـراً وإرساف ـاً ،ولقــد روي عــن مجاهــد
أنــه قــال :لــو أنفــق إنســان مالــه كلــه ف ي� الحــق لــم يكــن مبــذراً ،ولــو أنفــق درهم ـاً ف ي� غـ يـر حــق كان
ف
ف
النفــاق أشــهر،
النســان ،وهــو ي� إ
الرساف ،فهــو تجــاوز الحــد ي� كل فعــل يفعلــه إ
مبــذراً"( ،)1أمــا إ
كالزيــادة ف ي� الطعــام والـ شـراب واللبــاس وغـ يـر ذلــك ف ي� غـ يـر حاجــة ،فلــو أنفــق المــرء مالــه جميعــه ف ي�
ف
ـاء
ـب بَ ْعـ ُ
ـض ا ْل ُف َق َهـ ِ
الحــق ال يعــد ذلــك إرساف ـاً ،جــاء ي� الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة (َ :)178/ 4ف َذهَ ـ َ
إ َل أَن ص َف ا ْلمــال ا ْلكَ ثـ ف
ـون َم ْم ُنو ًعــا ،أَ َّمــا
سا ًفــاَ ،ف ـا َ يَ ُكـ ُ
ـر َو إ
َ
ال ْ ْح َسـ ِ
ـان ال َ يُ ْع َتـ ب َ ُ
ـور ا ْلـ ِب ِّ
ـر ِ ي� أُ ُمـ ِ
ـر َوا ْلخَ ـ ي ْ ِ
ِ يِ
ـر ِإ ْ َ
ِ َّ َ ْ
ف
ت
َان ا ْل َمــال َق ِلي ـاًَ ،و َقـ ْـد
ـو ك َ
ـر ِف َو ِف َ
سا ًفــا َم ْن ِه ًّيــا َع ْنــهُ َ ،و َلـ ْ
يمــا ال َ يَ ْن َب ِغــي َف ُي ْع َتـ ب َ ُ
ـاص َوالـ َّ َ
َ ْ
ـر ِإ ْ َ
ص ُفــهُ ِ ي� ا ْل َم َعـ ِ ي
ف
ـن
ـو ك َ
َان َج َبــل ِأبَ ي� ُق َب ْيـ ٍـس َذهَ ًبــا ِل َر ُجـ ٍـلَ ،فأَنْ َف َقــهُ ِ ي� طَا َعـ ِـة ال َّلـ ِـه َلـ ْـم يَ ُكـ ْ
ن ُِقــل َعـ ْ
ـن ُم َج ِاهـ ٍـد ،أَنَّــهُ َقــالَ :لـ ْ
ف
س َاف
س ًفــا(َ ،)2ويَـ َـرى بَ ْعـ ُ
ـو أَنْ َفـ َ
ـق ِد ْرهَ ًمــا أَ ْو ُمـ ًّـدا ِ ي� َم ْع ِص َيـ ِـة ال َّلـ ِـه ك َ
ـاء أَ َّن إ
س ًفــاَ ،و َلـ ْ
ـض ا ْل ُف َق َهـ ِ
ال ْ ْ َ
َان ُم ْ ِ
ُم ْ ِ
ـر ،ي ُكـ ف
كَمــا ي ُكـ ف
اسـ َت َدل ِل َذ ِلــكَ ِبق َْو ِلـ ِـه ت ََعـ َ
{وآتُــوا
ـون ِ ي� الـ ش َّ ِّ َ ُ
َ َ ُ
ـالَ :
ـر ،ك ََمـ ْ
ـع َما ِلـ ِـهَ ،و ْ
ـون ِ ي� ا ْلخَ ـ ي ْ ِ
ـن ت ََصـ َّـد َق ِب َج ِميـ ِ
ح َّق يــوم حصــاده وال ت ُس ُفــوا} أ
َــرا َءَ ،و ُر ِو َي
ُــم ُك َّل َهــا َف َتق ُْع ُ
(النعــام ،)141 :أَ ْي ال َ ت ُْعطُــوا أَ ْم َوا َلك ْ
ــدوا ُفق َ
َ ــهُ َ ْ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ ِ
ـق جـ َـذا َذ خَ مســمائَة نَخْ َلــة ،و َلــم يـ تـركْ ألهْ لــه شَ ـيئاَ ،ف ن ز� َلــت آ
الْيَـ ُـة
أَ َّن ث َ ِابـ َ
ـن َق ْيـ ِـس بْـ ِـن شَ ـ َّـم ٍاس أَنْ َفـ َ ُ
ـت بْـ َ
ٍ َ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ًْ ََ ِ
ْ َ ِ ِ
الســابق َُة ،وقيــل :إنَّهــا نَز َلـ ف
ـاذ بْـ ِـن َج َبـ ٍـل ِب ِف ْع ِلـ ِـه ِم ْثــل َذ ِلــكَ ( ،)3و َقـ َ
ـال بَ ْعــض العلمــاء :أن التبذير
ِ َ َ ْ
ـت ِ ي� ُم َعـ ِ
َِ
َّ ِ

بأ� زهرة.4367/ 8 :
 .1زهرة
ي
التفاس� ،محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف ب ي
تفس�
القرط�.110/ 7 :
 .2ي
بي
ن
ش
القرط�،110 /7 :
تفس�
الكب�706 /2 :
 .3ي
والمغ� وال�ح ي
ي
بي
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الحفاظ عىل النعم وترك التبذير

ف
�
�قه

ف
النفــاق والحقــوق ،والمجــاوزة
والرساف بمع ـىن واحــد ،وهــو المجــاوزة عــن الحــد الــذي جعــل ي� إ
إ
ف
ـن
والرساف والتبذيــر ،يلتقيــان ي� مع ـىن إ
عــن المحــق ،إىل غـ يـر المحــق( ،)1إ
النفــاق بغـ يـر طاعــة ،ولكـ َّ
الرساف أعـ ُّـم مــن التبذيــر؛ أل َّن التبذيــر خــاص لــكل مض ّيــع ما َلــه.
إ
خامتة:
ف
ت
ن
ول
ي
ـ� بـ يـ� يديــه ،وكذلــك عــى كل ي
و� الختــام نـ ي
ـوص كل مســلم أن يحافــظ عــى النعــم الـ ي
ول أمــر البيــت أن يذكــر أهــل بيتــه ،حـ تـى تــدوم النعــم ،ويبــارك اللــه
أمــر أن يحــث عــى ذلك،خاصــة ي
تعــاىل فيهــا ،وتنفــع صاحبهــا ف� الدنيــا آ
والخــرة ،وال يعاقــب عليهــا؛ ألنــه سيســأل عنهــا ،ويحاســب
ي
ـو َف
ـو َف ت َْع َل ُمـ َ
ـون * ثُـ َّـم ك ََّل َسـ ْ
عليهــا ،قــال تعــاىل﴿ :أَ ْل َها ُكـ ُـم ال َّتكَاثُـ ُـر * َحـ ت َّـى ُز ْرتُـ ُـم ا ْل َمق َِابـ َـر * ك ََّل َسـ ْ
ـون ِع ْلـ َـم ا ْلي ِقـ ي ن ت
ـ� ا ْل َي ِقـ ي ن
ـ� * ثُـ َّـم َل ُت ْس ـأَ ُل َّن
ـو ت َْع َل ُمـ َ
ت َْع َل ُمـ َ
ـر ُو َّن ا ْل َج ِحيـ َـم * ثُـ َّـم َل ت َ َ� ُونَّ َهــا َعـ ي ْ ن َ
ـون * ك ََّل َلـ ْ
ـ� * َلـ َ َ
ِ
َ ِ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم(َ :ل تَ ـ ُز ُ
ـو َم
ول َق َد َمــا َع ْبـ ٍـد يَـ ْ
يَ ْو َم ِئـ ٍـذ َعـ ِـن ال َّن ِع ِيم﴾(التكاثــر ،]8 - 1:وقــال النـ ب ي

ـن ا ْك َت َس ـ َبهُ
ـن ُع ُمـ ِـر ِه ِف َ
ـن أَيْـ َ
ـن َما ِلـ ِـه ِمـ ْ
ـن ِع ْل ِمـ ِـه ِفيـ َـم َف َعـ َـلَ ،و َعـ ْ
يمــا أَ ْف َنــا ُهَ ،و َعـ ْ
الق َي َامـ ِـة َحـ ت َّـى يُ ْس ـأَ َل َعـ ْ
ِ
( )2ف
الســام مــن البخــل والتقتـ يـر ،وحــث
و� المقابــل حــذر إ
َو ِفيـ َـم أَنْ َف َقــهُ َ ،و َعـ ْ
ـن ِج ْسـ ِـم ِه ِفيـ َـم أَبْـ َـا ُه)  ،ي
المــور ،وجعــل خــر أ
عــى التوســط ف� أ
المــور أوســطها ،وهــو مــن صفــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،فقــال ســبحانه:
ي
ي
ت
ـ� َذ ِلــكَ َق َو ًاما﴾(الفرقــان ،)67 :والمؤمــن الفطــن
ـروا َوك َ
َان بَـ ي ْ ن َ
َ
﴿وا َّل ِذيـ َ
س ُفــوا َو َلـ ْـم يَ ْقـ ُ ُ
ـن ِإ َذا أَنْ َف ُقــوا َلـ ْـم يُ ْ ِ
الــذي يحــرص عــى اكتســاب أ
الجــر والثــواب دائمـاً ،وال يضيــع شــيئاً مــن النعمــة دون فائــدة ،فمثـا
ش
�ء مــن الطعــام والـ شـراب ادخــره ،أو تصــدق بــه وأهــداه ،أو وضعــه ف ي� مــكان تصــل
إذا زاد معــه ي

إليــه الطيــور والــدواب ،فتــأكل منــه وتـ شـرب ،وهــذا مــن أســباب حفــظ النعمــة ،وصــور شــكرها،
سـ ي ن
ـائل� اللــه تعــاىل دوام النعــم ،والشــكر عليهــا.
تفس� الماتريدي (تأويالت أهل السنة) ،محمد بن محمد بن محمود ،أبو منصور الماتريدي.34/ 7 :
 .1ي

ال�مذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ،باب ف� القيامة ،وقال ت
س� ت
 .2نن
يح.
ال�مذي :هذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َص ِح ٌ
ي
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الباكية يف زقاق الضياع
قصة قصرية

الشيخ عامر توفيق بدوي
مفتي محافظة طولكرم

رسعــان مــا تنهمــر الدمــوع حـ ّـرى جــداول عــى الخديــن ،تمســك بمنديــل وتـ تـرك آخــر؛ عــى
المناديــل تجفــف مســيل الدمــوع المنهم ـرات؛ ال تفصــح الكلمــات ،حروفهــا تغــرق ف ي� بحــار الدمــوع،
وتتــآكل الحــروف بـ ي ن
ـ� «شــغنفات» الصــوت ،وتتلعثــم كالطفــل الصغـ يـر ،ومــع كل دفقــة مــن دموعهــا
ترتســم عالمــات الحــزن ،بخريطــة جديــدة للوجــه الحاقــن.
ـبب غيمـ ٌـة ترســل الدمــع مــدراراً،
ـألت عــن الســبب؛ زادت الدمــوع انهمــاراًّ ،
كلمــا سـ َ
وكأن السـ َ

تفجــرت أنهــاراً ،وبالــكاد تحــ� أطـراف قصـ ٍـة موغلـ ٍـة بالمعانــاة ،تت�اكــض بـ ي ن
ـ� أزقــة الضيــاع،
أو نبعـ ٌـة ّ
ي
والتشــتت ،والتفــكك ،والتـ شـرذم .تدحرجــت فتــاة لتغــدو ضحيــة ف ي� ريعــان العمــر .بحثــت عــن ش�يــك
حيــاة عــى أن يأخــذ بيدهــا إىل شــاطئ أ
المــان ،ويغــدق عليهــا مــن عواطــف الحنــان ،ويعــود بهــا
ـ�؛ فينســيها مأســاة أ
إىل الطفولــة المخطوفــة عــى يــد االنتهازيـ ي ن
اللــم ،والحرمــان العاطفــي ،وينهــض
بالوجــاع ،آ
اليــام المليئــة أ
بشــخصيتها مــن تحــت ركام أ
والالم ،فهــي فتــاة ،خطفــت عينيهــا ُ
زينــة
أن مظاهرهــا مــع ش
وأن بشــائر االســتقرار
ال�يــك المفـ تـرض ،ســتكون ملــكَ يديهــاّ ،
الحيــاة ،وظنــت ّ
الحــت عالماتهــا ،ومــا هــي إال عشــية أو ضحاهــا ،إال وهــي ف ي� نعيــم رسمــدي دائــم.
أ ن
ـا� الحالمــة عــى ظهرهــا ،وطــوت الباكيـ ُـة دفاتــر الزمــن،
مضــت عجلــة الحيــاة تحمــل المـ ي
تنتظــر وعــد الــزواج ممــن أودعتــه نفســها ،وقلبهــا ،ومشــاعرها ،و ....و ،...ومــا درت تلــك المســكينة
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الباكية يف زقاق الضياع

أ�د ب� ي� تا�

ف
ف
دوامــة بحــر الوعــود
أن ال ـراب هــو الــذي يلمــع ي� طريقهــاّ ،
ّ
وأن الرمــال تتحــرك تحتهــا؛ لتدفنهــا ي� ّ

الكاذبــة ،ومغــارة الخــداع ،الـ تـ� ألقــى فيهــا المخادعــون عواطــف الكثـ يـر الكثـ يـر مــن الفتيــات .ش
ف�يــك
ي
أ
ض
اليــام،
الحيــاة الموهــوم ،نظــر إليهــا عــى أنهــا فريســة تــؤكل قطعــة قطعــة ،ويراهــن عــى م ـ ي ّ
تنســيها وقــت كل وجبــة مضــت ،وبالنهايــة تي�كهــا هيــكال ً بــا ش�ء ،تنــوح بـ ي ن
ـ� الدمــوع ،تلهــث وراء
ي
أ
المــل الهــارب ف ي� دروب الكــذب ،واالســتغالل ،فتضيــف تجربــة الخــداع ف ي� شــبابها إىل خزينــة المعانــاة
القاســية ف ي� طفولتهــا.
الباكية تنتفض
()2
فلــرح لســانه مــن
عيناهــا تجريــان بالدمــوع ،مــن يجهــل الدمــوع ،أو ال يفهــم لغتهــا ،ي
تعــب الــكالم ،هكــذا قالــت ،ولعــل قولهــا صحيــح .تلفتــت ف ي� الجهــات كلهــا ،تحملــق بالســقف،
ف
تلونــه بلونهــا القاتــم ،فتــارة
مذهولــة عــا مح ّياهــا ّ
الدهــش ،م ـرارة تــدور دورة الدمــاء ي� الجســدّ ،
يحمــر مــن حـرارة للثــأر ،وتــارة يصفــر كالخريــف ذابــل الــورود ،وتــارة ألوانــه تختلــط ،كاختــاط أ
الىس
ّ
ّ
والفجيعــة ،تفتــح خزائــن السـ ي ن
ـن� مليئــة بكــدر الحيــاة ،وحينمــا تسـ ّـمع النــاس مــا جــرى ...،يبصقــون...
الســيف
ـوط شـ ٍ
ويتفلــون ...ويشــتمون ... ،ويبحثــون عــن سـ ِ
ـهم فاتــك بــذاك الجســد ،ويركضــون نحــو ّ
ت
ـ� ت ـرض ب مــن حديــد ،فمــن لهــا يهشِّ ــم العظــام ،ومــن هــو
يطـ ي ّـر الــرؤوس عــن الجســد ،باليــد الـ ي
ـي هلمــوا
الفــارس ال�ض غــام ،حامــل الرمــح يغــدو إىل تلــك المحطمــة ،...نــادى منـ ٍ
ـاد يــا رجــال الحـ ّ
واشــهدوا :ســيصدر الج ـاّد حكمــه وتأتلــف محكمــة ،فأرســلت دفقــة مــن الدمــوع ال تنتهــي ،فجــاء
هامـ ف
كان دمعــك
ـس ي� أذنهــا يقــول :أخائفــة ،فدمعــك الغزيــر مــن خــوف س ـ ّياف الســيوف؟ فأيــن َ
ٌ
ـت ف� أزقــة الضيــاع ،والخــداع تركضـ ي ن
ـ� ،وجاءهــا هامــس شــامت مــن حظهــا،
الصبيــب يــوم أن تهـ ِ ي
يقــول :وأيــن ذاك الضمـ يـر ف ي� صــدرك المكنــون ،وتنتحــب مــن جديــد ،وعنــد ناصيــة الطريــق هاتــف
�ض
ـ� ال ُبــكا
ال هامــس يقــول :فلتذبحــوا ...ولتســلخوا ...ولت بــوا ...ولتقتلــوا ،ولتدفنــوا ،....والباكيــة يبـ ي
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ت
ن
ـ� َح ّلت ف ي� جســمها؟
بكاءهــا ،وبـ يـ� لحظــة ولحظــة ،إذا بهــا تنتفــض ....،وتنتفــض ،هــل دبّــت الــروح الـ ي
ف
ت
ـ� أهــدرت كالمهــا
وتنتفــض ،...هــل عــادت الحيــاة ي� أوصالهــا؟ وتنتفــض تريــد أن تجمــع الحــروف الـ ي
ت
ين
الــ� ســارت
بــ� الدمــوع ،وتنتفــض ،...وحولهــا مجموعــة مذهولــة مــن فعلهــا ،فمــا لهــا؟ أيــن ي
جــداول العيــون تجــري إىل أنهارهــا؟ الباكيــة تلفتــت ،والصمــت يذهــل الذيــن تجمعــوا ليحــرض وا

المهرجــان ،والصولجــان ،ويســمعوا القـرار بمــن بكــت ،عــى تكــون القاضيــة ف ي� الباكيــة ،....وخاطبــت
كل هامــس ف ي� أذنهــا ،وذاك الــذي نعــى موتهــا .أيهــا الســياف؟؟؟ صوتهــا تحــول كخطبــة عصمــاء
ـا� الجميلــة ف ي� سـن ي الطفولــة مــن
قائلــة :أيهــا السـ ّياف قــل يل أيــن ســيفك البتــار يــوم أن تمزقــت ثيـ ب ي
مجــرم ،يختــال بينكــم ،ويرفــع ســيفه يريــد أن يمســح آ
الثــار مــن دمــي؟؟؟ فأذهــل الســياف! وإذا بهــا
تنتفــض ، ...وتنتفــض :يــا قبضــة الحديــد وكارس أ
البطــال ،ألــم تســمع أنيـن ي حينمــا كنــت ف ي� الســابعة

كالــورد ،يعبــث المجنــون والمأفــون والحقـ يـر بجســمي البتــول؟؟؟؟ وتنتفــض صاحــت تقلــد المنــادي
عــى ناصيــة الطريــق ،ســتذبحون بالســيوف ،فقــد ُذبحــت مـراراً عــى فـراش شــهامتكم!!! تشــتمون ن يأ�
أ
ف
ن
ن
ت
ـ�
ـارد� وألجـ ي
ركضــت ي� أزقــة الضيــاع! فاســألوا أنفســكم مــن الــذي كان يطـ ي
ـأ� إىل تلــك الزقــة ،حكايـ ي
طويلــة أنتــم كتبتــم صفحــة االفتتــاح ،وســطرها أ
الول مــن أقالمكــم .والباكيــة تنتفــض ،وتنتفــض،
فــإذا بهــم جمــع الجمــوع يبكــون! وتنهمــر منهــم دمــوع ،وتلتقــي الدمــوع بالدمــوع.........
الباكية التائبة
()3
تلــك الباكيــة حينمــا ووجهــت بالقتــل ،والتجريــم ،ونــادى منــادي المحكمــة ،ليصــدر القـرار
بقتلهــا ،فالباكيــة تك ّلمــت ،فأبهــرت ،وأظهــرت شــكوى لهــا منــذ الطفولــة المقتولــة بســيف قاتلهــا،
فليحكــم القضــاء ف ي� الجـاّد ،ولينطــق الحــق المخنــوق بالدمــوع ،كمــا يريــد أن يصــدر القـرار بنخــوة
ـ�ان بقــوة أ
الشــجعان ،فليعــدل المـ ي ز
البطــال!!! ف ي� ســاحة الجــدال ،ال ســيوف للقتــال ،هنــاك تُشــهر
الح َجــج ،وتغمــد ال ِّنصــال غمدهــا .أعــادت الباكيــة عقــارب الزمــن تســتدبر المسلســل المســو ّد مــن
ُ
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الحمــان ،والتهــام القطــط ش
ال�هــة
فعــل أدعيــاء الرجولــة بالصغــار ،وعــن افـ تـراس الذئــب ضعــاف ِ
كتاكيــت العصافـ يـر ،فلمــن يــا تــرى ســيحكم الشــجعان؟؟ للوحــوش الضاريــة ،أنهــا صائبــة بريئــة مــن
أ
والحمــان ،والكتاكيــت ،مــا بالكــم ال تعقلــون! فكيــف كيــف تحكمــون؟؟؟
دم الطفــال والصغــارِ ،
ف
ت
وتبهــر
نــاد صامتــة ،قــد أصبحــت فصيحــة اللســان؟؟
الــ� ُج ِرج ْ
ــرت ي� كل ٍ
ُ
الــكل يندهــش ،هــذي ي
ـن أننــا نلفهــا بثوبهــا ،تك ّفــن بصمتهــا،
العقــول وتُســكت الشــجعان؟ تهامــس العتــا ُة الشِّ ــداد! كنــا نظـ ّ
نث�هــا كالغبــار؛ فــا تــرى حقائــق قــد طوتهــا عوامــل الزمــان ،وتنتهــي كمــا انتهــت يغ�هــا
وصيحــة قويّــة ي
ممــن ســلبنا ِخدرهــا.

والباكيــة مــر ًة تصيــح ،ومــر ًة صامتــة ،تصيــح أيــن الســامع أ
الب َ ي ّ� ،والســاعد القــوي ،وصاحــب
ف
ـأت مــرة ف ي� صبيحــة
ـوي ،يظهــر الجــاء ،كالشــمس ي� الســماء .تقــول :أخطـ ُ
القلــب الكبـ يـر بعقلــه السـ ّ
النهــار ،وأنتــم أخطأتــم الخطايــا ف ي� الليــل والنهــار ...،ســأحمل الحقيبــة يك أطــوي الســفر ،وأدفــن
أ
ف
تحركــت نــوازع الضمـ يـر ف ي� كل مــا
الرسار ي� الرمــال .وذات ســاعة تُــذ َر ُف الدمــوع مــن أولئــك الكبــار ّ
أن مــا جنــت
ـت أيديهــم عــى الصغــار ،ومــا اكتــوت مــن فعلهــم قلــوب طفولــة بريئــة ،وأدركــوا ّ
جنـ ْ

مســرة العــروس يك ّ
تــزف َ
مثــل كل حا ِلمــة .وأمــا
فشــوهوا القمــر ،وث ّبطــوا
فعالهــا مــن غرســهم،
ي
ّ

الباكيــة ي ن
تســر
بــ� صمتهــا وعينهــا الدامعــة تســتذكر الزمــان ،وأدركــت ّ
أن بابــاً واحــداً يســتحق أن ي
ـاب تقاطــرت عــى طريقــه جمــوع البـ شـر .يمحــو الخطايــا والرزايــا بتوبــة
مسـ يـرة الحيــاة بــكل مــا بهــا ،بـ ٌ

نصــوح ،وتجــرف الدمــوع غـراس ِّكل هفــوة وكبــوة مــن صنعهــا ،أو مــن صنــع يغ�هــا ف ي� ت ُِربهــا ،للــه ربّهــا
ت
ت
ـ� ربمــا اســتطابت شــهوة آثمــة ف ي�
تُسـ ِـل ُم ال ّنفــس الـ ي
ـ� أُرهقــت مــن لطمــة القســاة ،وغفلــة النفــس الـ ي
لحظــة انفعــال.
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زُين للناس...
أ .كامل بواطنة

مدير دائرة الكتب املدرسية سابقاً
الحيــاة لهــا ظاهــر وباطــن ،والعقــاء يعرفــون باطنهــا ،وأنّهــا ســبيل لنيــل الثــواب والـ ت ز
ـ� ّود
للباقيــة ،تف�اهــم يأخــذون منهــا مــا يب ّلغهــم آ
الخــرة ،وغـ يـر العقــاء ينظــرون إليهــا نظــرة ســطحية،
فينخدعــون بزينتهــا أ
ولالئهــا.
لقــد زيــن اللــه ،ســبحانه ،الحيــاة بكثـ يـر مــن الزينــات؛ ليفتنهــم بهــا ،فالنســاء للرجــال زينــة،
والبنــاء زينــة ،والمــال ســواء أكان منقــوال أم ثابتـاً زينــة ،والنبــات عــى أ
والرجــال للنســاء زينــة ،أ
الرض
ً
ف
ـ� زينــة ،والثــوب الــذي يلبســه المــرء زينــة ،والريــاش زينــة،
زينــة ،والكواكــب ي� الســماء زينــة ،والحـ ي ّ
ومــا أخرجــت أ
الرض مــن الط ّيبــات مــن الــرزق زينــة...

بحواســنا ف ي� نواحــي حياتنــا ،ولك ّنهــا ينبغــي أال
فالزينــة ،والحالــة هــذه ،موجــودة ،ندركهــا
ّ
ـن خلقنــا ،وهــو العبــادة ،وينبغــي أال تشــغلنا عــن مر ّدنــا إىل خالقنــا ،وال بــأس
تشــغلنا عــن الهــدف ِمـ ْ
أ
ت
ـن
ـات ِمـ َ
أن نتم ّتــع بقــدر ال ينســينا هدفنــا الســمى { ُقـ ْـل َمـ ْ
ـاد ِه َوالطَّ ِّي َبـ ِ
ـ� أَخْ ـ َـر َج ِل ِع َبـ ِ
ـن َحـ َّـر َم ِزي َنـ َـة ال َّلـ ِـه ا َّلـ ِ ي
الــرز ِْق}( أالعــراف.)32:
ِّ

ـق ،ســبحانه ،ســتاً مــن الزينــاتُ ،زيِّنــت لنــا ،يتع ّلــق بهــا
ف ي� ســورة آل عم ـران ذكــر لنــا الحـ ّ

ـن
ات ِمـ َ
النــاس كثـ يـراً منــذ خلقــوا ،وإىل أن يموتــوا ،وقــد يتقاتلــون مــن أجلهــا { ُزيِّـ َ
ـب الشَّ ـ َه َو ِ
ـن ِلل َّنـ ِ
ـاس ُحـ ُّ
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أ
ـن َّ
ـام َوا ْل َحـ ْـر ِث َذ ِلــكَ
ـاء َوا ْل َب ِنـ ي ن َ
ـر ا ْل ُم َق ْنطَـ َـر ِة ِمـ َ
ـب َوا ْل ِف َّضـ ِـة َوا ْلخَ ْيـ ِـل ا ْل ُم َسـ َّ
ـو َم ِة َو ْالَن َْعـ ِ
ال ِّن َسـ ِ
الذهَ ـ ِ
ـ� َوا ْل َق َن ِاطـ ي ِ
ـآب} (آل عمـران.)14:
ـاة ُّ
الدنْ َيــا َوال َّلــهُ ِع ْنـ َـد ُه ُح ْسـ ُ
َم َتــا ُع ا ْل َح َيـ ِ
ـن ا ْل َمـ ِ
ت
ـ� تشــتهيها النفــس ،وأ ّولهــا النســاء ،فالرجــال
وال بــأس أن نتو ّقــف مــع هــذه الســت الـ ي
عندمــا يبلغــون الحلــم يميلــون للنســاء ،والنســاء كذلــك عندمــا يبلغــن الحلــم يملــن للرجــال ،وهــذا
يفهــم ضمن ـاً مــن آ
اليــة ،وهــذه س ـ ّنة اللــه ف ي� خلقــه ،فـ ّ
ـكل مــن ملــك الرجولــة يميــل للنســاء ،وكل
مــن ملكــت أ
النوثــة تميــل للرجــال ،والنســاء ،بــا ريــب ،زينــة ،يذهـ ب ن
ـب الحكيــم ،وهــذه
ـ� كثـ يـراً بلـ ّ
ال�عــي الــذي يهــدف مــن خاللــه الســام إىل بنــاء أ
الزينــة ينبغــي أن تفـض إىل الــزواج ،الــزواج ش
الرس،
إ
ّ
ي
وإشــاعة المــو ّدة الرحمــة ،وإنشــاء قربــات جديــدة ،وصلــة أرحــام ،...وعندمــا يخــرج التقــاء الرجــل
أ
بالن ـىث عــن هــذه المقاصــد فهــو ينحــرف عــن مبتغــاه.
ف
ـوة ،وعنــد الضعــف والشــيبة تبــدأ
ونحــن نــرى ّ
أن النــوازع البدنيــة تكــون قويّــة ي� مرحلــة القـ ّ
تضعــف عنــد الرجــال والنســاء شــيئاً فشــيئاً ،بعدمــا يكونــون قــد أنجبــوا الذريّــة ،وعنــد ذلــك تظـ ّـل
الخــرى مــن الــزواج راســخة ،ومنهــا المــودة والرحمــة ،وســكن ّكل منهمــا إىل آ
المقاصــد أ
الخــر...
ّ
أن كثـ يـراً مــن البـ شـر ض ّلــوا ،ف ـرأى الرجــل الم ـرأة مجـ َّـرد متعــة ،وكذلــك رأت
مــن المحــزن ّ
غــر ش�ع ّيــة ،وممــا
المــرأة الرجــل
مجــرد متعــة ،وبذلــك زاغــوا ،وأرادوا إشــباع نوازعهــم بطــرق ي
َّ
أن أكــرث مــا ينفقــه العالــم اليــوم ،وهــو ت
بال�ليونــات ،يكــون مــن أجــل إقامــة العالقــات
قــرأت ّ
المحرمــة ،ت
بعضهــن إىل بــاد بعيــدة ،ومــن المحــزن أن
والــ� قــد يســافر مــن أجلهــا بعضهــم أو
ّ
ّ
ي

المقدمــة للزبائــن ف ي� بعــض ال ـن ُّ ز ل وأماكــن المجــون!
تُهــان الم ـرأة فتقـ ّـدم للرجــال ضمــن الخدمــات
ّ
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أن البنـ ي ن
ـ� زينــة ،ومــن طريــف مــا لفــت إليــه
والزينــة الثانيــة هــي البنــون ،وال ريــب ّ
أن المـرأة ال يطلــق عليهــا لفــظ( زوج) حـ ت ّـى تنجــب ،وقبــل ذلــك تسـ ّـمى امـرأةّ ،
أن
دل عــى ذلــك ّ
القـرآن ّ
{و ْامـ َـر ِأَ ت ي� َع ِاقـ ٌـر}(آل عمـران )40:قبــل أن تنجــب ،ولمــا أنجبــت قــال اللــه
سـ ّيدنا زكريــا ،عليــه الســام ،قــالَ :

فالبنــاء ثمــرة مــن ثمــار الــزواج ،ونحــن نــرى أ
(النبيــاء ،)90:أ
عنهــا {وأَص َلحنــا َلـ زَوج } أ
الزواج قلقـ ي ن
ـ� حـ ت ّـى
َ ْ ْ َ ـهُ ْ َ هُ
ـ� ف� الســام لحفــظ النســل ،وتكثــر أ
ال ّمــة،
ينجبــوا ،فــإذا أنجبــوا اطمأنــت نفوســهم ،وإنجــاب البنـ ي ن ي إ
ي
والعانــة
ونـ شـر الديــن عــى أيديهــم ،وتحقيــق التنميــة للمجتمعــات ،...وليــس لالســتعالء والمفاخــرة ،إ

ـ� لنــا القـرآن الكريــم أن اللــه ســبحانه ،يكـرث ّ للكافريــن والمعانديــن مــن أ
عــى الظلــم .وقــد بـ ي ّ ن
المــوال
ّ

أ
ف
ـاة
والوالد؛ ليعذبهــم بهــا { َفـ َـا ت ُْع ِج ْبــكَ أَ ْم َوا ُل ُهـ ْـم َو َل أَ ْو َل ُدهُ ـ ْـم ِإن ََّمــا يُ ِريـ ُـد ال َّلــهُ ِل ُي َع ِّذبَ ُهـ ْـم ِب َهــا ِ ي� ا ْل َح َيـ ِ
ـق أَنْفُسـهم وهُ ــم كَافرون}(التوبــة .)55:ومــن هنــا يزيــد حبنــا لزينــة أ
البنــاء عندمــا ينشــأون
الدنْ َيــا َوتَ ْزهَ ـ َ
ُ ُْ َ ْ ِ ُ َ
ُّ
ّ
ـر ،وتفقــد هــذه الزينــة رونقهــا إن نشــأوا عــى المعصيــة والعقــوق.
عــى الطاعــة والـ ب ّ
والزينــة الثالثــة القناطــر املقنطــرة مــن الذهــب والفضــة ،والقنطــار
وزن معــروف ،ولعـ ّـل كلمــة (المقنطــرة) توحــي بالك ـرث ة ،وبمــدى تع ّلــق النــاس بهــذه الزينــة ،وهــم
ت
ـ� يوضــع بعضهــا فــوق
قـ ّـل أن يقنعــوا منهــا بالقليــل ،بــل يريــدون أن يحــوزوا القناطـ يـر الكثـ يـرة الـ ي
أ
ـب أن يكــون لــه
بعــض ،إ
والنســان منهــوم ال يشــبع مــن المــال ،ولــو كان لــه واديــان مــن مــال لحـ ّ

ف
ــون ا ْل َم َ
ــر
{وت ُِح ُّب َ
و� القــرآن الكريــم نقــرأ َ
ــال ُح ًّبــا َج ًّما}(الفجــر ،)20:ونقــرأ َ
{و ِإنَّــهُ ِل ُح ِّ
ثالــث ،ي
ــب ا ْلخَ ي ْ ِ
ن
أ ىث
َلشَ ـ ِـد ٌيد}(العاديات ،)8:وفـ ّ
ـر الخـ يـر بأنّــه المــال ،ونحــن نــرى الصغـ يـر والكبـ يـر والذكــر والن ـ والغ ـ ي ّ
والفقــر ...يح ّبــون المــالّ ،
وقــل مــن يقنــع منهــم بالقليــل.
ي

أ
التفك� ،فقليل من المال يكفي ،وكما أنشد ت
البح�ي:
أن هذا خلل ف ي�
وحقيقة المر ّ
ي
نبلغ الحاجة فيها أ
بالقل

نبتغي أ
ال ثك� ف ي� الدنيا وقد
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والنســان إذا لــم يشــبع مــن المــال عــاش شــقياً ،وربّمــا هلــك بالكســب الحـرام ،ونحــن نــرى
إ

أن كثـ يـراً مــن النــاس يحرمــون يغ�هــم مــن حقّهــم ف ي� المـ يـراث ،بعضــه أو ك ّلــه مــن أجــل ال َّنهــم
كيــف ّ
ين
بالمــال ،وقــد يكــون مــع الواحــد منهــم مــا يكفيــه وأوالده وأحفــاده ش
الســن�!
عــرات
ـق اللــه فيــه ،ومسـ ي ن
ـك� ابــن آدم ،فليــس
وللمســلم أن يتم َّتــع بزينــة المــال عــى أن يــؤدي حـ ّ
لــه مــن دنيــاه إال مــا أكل فأف ـىن  ،أو لبــس فأبــى ،أو تصـ ّـدق فأبقــى ،والمــال إذا لــم يكــن ُس ـ َّلماً إىل
طاعــة اللــه ،كان وبــاال ً عــى صاحبــه ،ومــن ر�ض ي منــه بالقليــل عــاش ســعيداً.
تامــة الحســن) الحســان،
ومة ،وهــي المطهمــة( ّ
والزينــة الرابعــة الخيــل املس ـ ّ
رصح اللــه ســبحانه ،ف ي�
وقيــل :المرســلة وعليهــا ركبانهــا ،وقيــل :الراعيــة؛ أي وهــي ترعــى ،وقــد ّ
{وا ْلخَ ْيـ َـل َوا ْل ِبغَ ـ َ
ـق َمــا َل
ـر ِل ت َ ْ� َك ُبوهَ ــا َو ِزي َنـ ًـة َويَخْ ُلـ ُ
آيــة مــن ســورة ال َّنحــل بـ ّ
ـأن الخيــل زينــة َ
ـال َوا ْل َح ِمـ ي َ
ون}(النحــل ،)8:ونحــن نــرى النــاس يح ّبــون الخيــل ،ويتباهــون باقتنــاء الســاالت العريقــة منهــا،
ت َْع َل ُم َ
ت
ـ� تكــون أصيلــة مخلصــة لصاحبهــا ،وهــي ذات أثمــان عاليــة ،ال يقــدر عــى ش�ائهــا إال صاحــب
والـ ي
الوفــر.
المــال
ي
ف
وغ�هــا،
ويُقــاس عــى الخيــل ي� زماننــا وســائل الركوبــة مــن المركبــات واليخــوت الحديثــة ،ي

والنــاس يحبــون اقتنــاء الفاخــر منهــا ،ويبذلــون ف� ســبيل ذلــك أ
المــوال الطائلــة.
ّ
ي

والزينــة الخامســة هــي األنعــام مــن غنــم وضــأن وبقــر وإبــل ،وهــي
ت
ممــا
ـ� ال غ ـىن للنــاس عنهــا ،ومــن يمتلكهــا ملــك المــال والطعــام والركوبــة ،...وهــي ّ
مــن النعــم الـ ي
أ
ت
ن
ـ� يملكهــا وهــي ف ي� حظائرهــا أو وهــي ســارحة
زيــن للنفــوس ،والمــرء يـ ّ
ـر حـ يـ� يــرى أرساب النعــام الـ ي

ـتك� منهــا ،ولعـ ّـل الغنــم والضــأن مــن أكـرث أ
ف� الحقــول ،ويــو ّد أن يسـ ث
النعــام اقتنــاء ،وقــد سـ ّـماها
ي
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والبــل ،وهــي أك ـرث
الناس(ح ـاالً) ،وسـ ّـموا الغنــم غنيمــة ،فمــا بالــك عندمــا يمتلــك القــادر البقــر إ
نفع ـاً ،وأعظــم ثمن ـاً؟!
ـب
والزينــة السادســة هــي الحــرث ،وهــو الــزرع ،والنفــس تهــوى الــزروع ،وتحـ ّ
ـ� الــزروع ،وتــرى بعــض المزارعـ ي ن
أن تملكهــا ،وأن تشــاهدها ،ويجــد كثـ يـر مــن النــاس راحتهــم بـ ي ن
ـ�
ئ
ت
ن
ـا� ،وينـ شـرح صــدري وأنــا أراهــا تنمــو
ـا� ،وأنــا أد ّللهــا كمــا أد َّلــل أبنـ ي
يقــول :أنــا ال أرتــاح إال بـ يـ� مزروعـ ي
وتكـ بـر عــى عي ـن ي  ،وهــذه الــزروع تــزداد زينــة عندمــا تثمــر وتينــع.

هــذه ســت مــن النعــم شــه ّية ،زينــت للنــاس ،وهــي نعــم لهــا رســالتها ف ي� الحيــاة ،والمـرأة

آ
عندمــا تخــرج عــن كونهــا ســكناً ومــودة ورحمــة ،أ
وأمهاتهــم قــرة ي ن
والبنــاء حـ ي ن
ع�،
ـ� ال يكونــون لبائهــم ّ
ّ
أ
ـك� ،والخيــل حـ ي ن
ـ� تحبــس ،فيحــرم منهــا الفقـ يـر والمسـ ي ن
والمــوال حـ ي ن
ـ� تصبــح للمباهــاة والمفاخــرة،
وليــس للمنفعــة ،أ
ـ� ال ينفــع صاحبهــا بهــا غـ يـره ،والــزروع حـ ي ن
والنعــام حـ ي ن
ـق
ـ� ال يُخــرج منهــا الحـ ّ
هم ـاً عــى صاحبهــا ف ي� الحيــاة والممــات.
المعلــوم تصبــح ّ

ف
ـان،
وممــا يحســن بنــا أن نــدرك ّ
ّ
أن مــا زيــن للنــاس ي� دنياهــم فيــه عيــب كبـ يـر ،فهــو متــاع فـ ٍ

وضحتــه آ
وهنــاك مــا هــو خــر ،وهــو المتــاع والنعيــم المقيــم ف� آ
اليــة التاليــة { ُقـ ْـل
الخــرة ،وهــذا مــا َّ
ي
ي
أ
ـن ِفي َهــا
ـوا ِع ْنـ َـد َربِّ ِهـ ْـم َج َّنـ ٌ
ـن ت َْح ِت َهــا ْالَنْ َهــا ُر خَ ا ِل ِديـ َ
ـات ت َْجـ ِـري ِمـ ْ
ـن َذ ِل ُكـ ْـم ِل َّل ِذيـ َ
ـر ِمـ ْ
ـن اتَّ َقـ ْ
أَؤُ نَ ِّب ُئ ُكـ ْـم ِبخَ ـ ي ْ ٍ

ـاد}( آل عمـران .)15:اللهـ َّـم زيّــن حياتنــا بالنعــم ،وال
ـو ٌ
َوأَز َْو ٌ
ان ِمـ َ
اج ُمطَ َّهـ َـر ٌة َو ِر ْضـ َ
ـر ِبا ْل ِع َبـ ِ
ـن ال َّلـ ِـه َوال َّلــهُ بَ ِصـ ي ٌ
آ
ـون}( الــروم.)7:
الدنْ َيــا َوهُ ـ ْـم َعـ ِـن ْال ِخـ َـر ِة هُ ـ ْـم غ َِاف ُلـ َ
تجعلنــا مــن الذيــن {يَ ْع َل ُمـ َ
ـاة ُّ
ـون ظَ ِاهـ ًـرا ِمـ َ
ـن ا ْل َح َيـ ِ
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سبحا ْ
سبحانَ َ
َنك
ك
ِّ
رب ُ
ُ
أ .توفيق البدوي
طولكرم /فلسطني

ر� سبحانكْ
سبحانكَ ب ي

سبحانكَ ما أَعىل شانَكْ

النفس بعصيانك
ظلمت
ُ
َ

فهب يل إحسانَكْ
ُ
ورجعت ْ

ر� سبحانك
سبحانك ب ي

قاهر أنت الغفا ُر
يا ُ
ن
فعىس
ينفع� استغفا ُر
ي

ولديكَ الج َّن ُة والنا ُر
وعساي أفو ُز بغفرا ِنكْ
ر� سبحانك
سبحانك ب ي

ن
زد� إيماناً
يا معطي ي

وتقى واطمئناناً
ً
وهدى ً

أنطق يوماً بهتاناً
ال ُ

ْ
اس قرآنَك
واجعل بن� ي
ر� سبحانك
سبحانك ب ي

خطّا ٌء ن يإ� خطّا ُء

ش
فس هي الدا ُء
و�و ُر ال َّن ِ

لكن ب ي� ٌ
أمل ورجا ُء

تو� رضوانَك
أن يقبل ب ي
ر� سبحانك
سبحانك ب ي
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ث
ك�
آتيكَ وآثامي ُ

يا قاد ُر بل يا مقتد ُر

تنهمر
باتت
فدموعي ْ
ُ

َ
ندماً
ومخافة سلطا ِنكْ
ر� سبحانك
سبحانك ب ي

ر� َرحمانا
عرف ُتكَ ب ي ِّ
ن
لكو� إنسانا
ُ
فضعفت ي

تُعطي ألطا َفكَ ألوانا
ن
فخذ� بحنا ِنكْ
وندمت
ُ
ي
ر� سبحانك
سبحانك ب ي

رحماكَ إلهي رحماكَ
يا رب ن
اقبل� بحماكَ
ِّ
ي

ُ
الحيلة لما ألقاكَ
ما
وأَ ْ
قل ثع� ت يا� سبحانكْ
ر� سبحانك
سبحانك ب ي

الكون وموجده
رب
يا َّ
ِ

وجعلت رسولكَ س ّي َده
َ

ما أهنأ عبداً
تسعده
ُ

حالوة إيما ِنك
بنعيم
ِ
ِ
ر� سبحانك
سبحانك ب ي
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مرضب األمثال
إعداد :أ .هالة عقل

رئيس قسم املطبوعات  /دار اإلفتاء الفلسطينية

ارتقــى النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف� مــدارج أ
الخــاق حـ تـى بلــغ نهايتهــا ،فقــد أدبّــه
ي
ب يّ

أ
{و ِإنَّــكَ َل َعـ َـى خُ ُلـ ٍـق َع ِظ ٍيم}(القلــم )4 :فهــو
اللــه وجعــل أخالقــه أكــرم الخــاق وأحســنها ،قــال تعــاىلَ :
قبــل النبــوة الصــادق أ
ف
المـ ي ن
الســام أحســن مــا يكــون مــن الفطــرة الســليمة
ـ� ،كريــم الخلــق ،وهــو ي� إ
ّ
والخُ ُلــق الحســن ،فقــد كان شــجاعاً كريمـاً مجتهــداً ف ي� العبــادة ،وكان عــدال ً رحيمـاً خاشــعاً للــه ف ي� أمــره
ك ّلــه ،يغضــب ألمــر اللــه وال يغضــب لنفســه ،وكان ف ي� خدمــة أهلــه ،وكان يقــوم عــى أمــر نفســه،
صلــح نعلــه ،وكان متواضعـاً للنــاس ك ّلهــم ،يجيــب دعــوة الغـن ي والفقـ يـر ،ويسـ يـر ف ي�
فيحلــب شــاته ،ويُ ِ
حاجــة النســاء والصبيــان ،ويشــهد الجنائــز ،ويحنــو عــى أ
الطفــال ،ويقبــل الهديّــة.
ـر رســله ،وأفضــل خَ ْلقــه محمــداً ،صــى اللــه
ومــن فضــل اللــه عــى أمتنــا أن بعــث فيهــم خـ ي َ
الم ْج َتـ ب َـى ،ختــم اللــه بــه أنبيــاءه ،واختصــه دون غـ يـره
عليــه وســلم ،فهــو الرســول ُ
ـ� ُ
المصطفــى ،والنـ ب ي
مــن الرســل بفضائــل وخصائــص كثـ يـرة ،شت�يفـاً وتكريمـاً لــه ،مــا يــدل عــى جليــل قــدره ،وعلــو نز
م�لتــه

عنــد ربــه .ومــا مــن ّأمــة إال ولهــا رســول ونذيــر ،ولذلــك َك ـرث ُ المرســلون ،وكان لــكل أمــة نذيــر منهــا،
ّإل أنــه تعــاىل جعــل النـ بـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،رســوال ً ونذي ـراً للعالمـ ي ن
ـ� جميع ـاً ،وليــس ألمــة
يّ

واحــدة ،وهــذا يقت ـض ي أن تشــمل الرســالة النــاس ك ّلهــم ،فــكان كمــا وصــف نفســه صــى اللــه عليــه
ت
ـ� اكتمــل بهــا بنــاء الرســل.
وســلم ،اللبنــة الـ ي
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مثل الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،وسائر األنبياء:
أ
َقـ َ
ـاء ك ََر ُجـ ٍـل بَـىن َ َدا ًراَ ،فأَك َْم َل َهــا َوأَ ْح َسـ َن َها ِإ َّل
ـىلَ ،و َم َثـ ُـل الَن ِْب َيـ ِ
ـال َصـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم(َ :م َثـ ِ ي
ــةَ ،ف َج َع َ
ــة)
ــون َويَقُو ُل َ
ــاس يَ ْدخُ ُلونَ َهــا َويَ َت َع َّج ُب َ
ــوال َ َم ْو ِض ُ
َم ْو ِض َ
ــونَ :ل ْ
ــع ال َّل ِب َن ِ
ــع َل ِب َن ٍ
ــل ال َّن ُ

()1

يقــول ابــن حجــر ف ي� ش�حــه لهــذا الحديــث ،أن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،شــبه
أ
النبيــاء ومــا بعثــوا بــه مــن إرشــاد النــاس ببيــت أسســت قواعــده ،ورفــع بنيانــه ،وبقــي منــه موضــع بــه
ـر� أن اللبنــة المشــار إليهــا كانــت ف ي� أســاس الــدار المذكــورة،
يتــم صــاح ذلــك البيــت ،وزعــم ابــن العـ ب ي
وأنهــا لــوال وضعهــا النقضــت تلــك الــدار ،وظاهر الســياق أن تكــون اللبنــة ف ي� مــكان يظهر عــدم الكمال
ف� الــدار بفقدهــا ،فيظهــر أن الم ـراد أنهــا مكملــة محســنة ،وإال الســتلزم أن يكــون أ
المــر دونهــا كان
ي
ناقصـاً ،فالمـراد هنــا النظــر إىل أ
ال�يعــة المحمديــة ،مــع مــا مـىض
الكمــل بالنســبة إىل ش

مــن ش
ال�ائــع

الكاملــة ،قولــه( :لــوال موضــع اللبنــة) أي لــوال موضــع اللبنــة الــذي يوهــم بنقــص البنيــان ،لــكان بنــاء
أ
أ
ف
�ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
الــدار كامـاً ،ي
و� الحديــث ب المثــال للتقريــب للفهــام ،وفضــل النـ ب ي
ـ� ،وأن اللــه ختــم بــه المرسـ ي ن
عــى ســائر النبيـ ي ن
ـل� ،وأكمــل بــه ش�ائــع الديــن.

()2

وعبــادة َع ْميــاء
الســبل،
فقــد أرســ َله اللــه تعــاىل عــى َف ت ْ
ٍ
الرســل ،وطُمــوس ِمــن ُّ
ــر ٍة مــن ُّ
أ
أ
ـالة عامــة باقيــة ،ش
و�يعــة خالــدة
للصنــام والشــجارَ ،و َج َهالــة َجهــاء ،غ ََمــر اللــه تعــاىل البــاد برسـ ٍ
اليــات البينــات ،مــا قامــت أ
هاديــة ،قائمــة عــى آ
الرض والســماوات؛ فــكان ومــا يـزال رحمـ ًـة للعالمـ ي ن
ـ�،
ٍ
ِّ
ين
المبــ�.
كمــا كانــت ش�يعتــه وال تــزال ،هــي ال ُّنــور
 .1صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب خاتم ي ن
النبي� ،صىل الله عليه وسلم.
 .2فتح الباري.559 /6 :
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أ�د ب� ي� تا�

مثل الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،وسائر البرش:
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
ـن ِأبَ ي� هُ َريْـ َـر َةَ ،قـ َ
اسـ َت ْو َق َد
َعـ ْ
ـىل ك ََم َثـ ِـل َر ُجـ ٍـل ْ
ـول اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم(َ :م َثـ ِ ي
اش وهَ ــذه الــدواب ا َّلـ ت ف
ـن ِفي َهــاَ ،و َج َعـ َـل
ـار يَق َْعـ َ
ـ� ِ ي� ال َّنـ ِ
نَــا ًراَ ،ف َل َّمــا أَ َضــا َء ْت َمــا َح ْو َل َهــا َج َعـ َـل ا ْل َفـ َـر ُ َ ِ ِ َّ َ ُّ ِ ي
ـن ِفي َهــاَ ،قـ َ
ـار ،هَ ُلـ َّـم
ـن َويَغْ ِل ْب َنــهُ َف َي َتق ََّح ْمـ َ
يَ ْح ُج ُزهُ ـ َّ
ـالَ :ف َذ ِل ُكـ ْـم َم َثـ ِ ي
ـىل َو َم َث ُل ُكـ ْـم ،أَنَــا ِآخـ ٌـذ ِب ُح َج ِز ُكـ ْـم َعـ ِـن ال َّنـ ِ
ن
ـون ِفي َهــا)
ـو� تَق ََّح ُمـ َ
ـارَ ،ف َتغْ ِل ُبـ ِ ي
ـار ،هَ ُلـ َّـم َعـ ِـن ال َّنـ ِ
َعـ ِـن ال َّنـ ِ

(*)
1

ف
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع أمتــه عليــه الصــاة
ي� هــذا الحديــث بيــان لحــال ب ي ُّ

والســام ،فهــو الحريــص عــى حمايتهــا مــن الوقــوع ف ي� النــار ،فهــو كمــا وصفــه ربــه عــز وجــلَ { :ع ِزيـ ٌز
ف
ال�يــة،
ـص َع َل ْي ُكـ ْـم }(التوبــة ،)128 :فحالــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كحــال مــن كان ي� ب
َع َل ْيـ ِـه َما َع ِن ُّتـ ْـم َح ِريـ ٌ
وأوقــد نــا ًرا ،ليســتأنس بهــا ،فجعــل الجنــادب والفـراش يقعــن فيهــا ،وهــذه عــادة هــذه الحـ شـرات
ـن) التقحــم
الصغـ يـرة ،فإنهــا تــأوي إىل هــذا الضــوء .وعـ بـر عــن هــذه الحــال بقولــهَ :
(ويَغْ ِل ْب َنــهُ يَ َتق ََّح ْمـ َ
ف ش
ـىء مــن غـ يـر رويــة ،ويعـ بـر بــه عــن الهــاك وإلقــاء النفــس ف ي� الهــاك.
هــو الدخــول ي� الـ ي

القــدام والوقــوع ف ي� أمــر شــاق (أَنَــا آخُ ـ ُـذ ِب ُح َج ِز ُكـ ْـم) وهــي معقــد
ـ� :التقحــم إ
وقــال الطيـ ب ي

الزار ،ومــن الرساويــل موضــع التكــة .قــال أ
البهــري :وإنمــا خــص الحجــز؛ ألن محــل الزنــا الــذي هــو
إ
أفحــش الفواحــش تحتهــا ،أو ألن أخــذ الوســط أقــوى ،وأوثــق مــن أ
الخــذ بأحــد الطرفـ ي ن
ـ� ف ي� التبعيــد،

ىن
إل وأبعــدوا
ــار ،هَ ُل َّ
وقوله(:هَ ُل َّ
ــن ال َّن ِ
ــن ال َّن ِ
ــم َع ِ
ــم َع ِ
ــار) :كــرر لفــرط االهتمــام ،والمعــ أرسعــوا ي ّ

ـ� :وقــد �ض ب رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،المثــل بوقــوع
أنفســكم عــن النــار ،قــال الطيـ ب ي

الف ـراش ف ي� النــار ،لجهلــه بمــا يعقــب التقحــم فيهــا مــن االحـ تـراق ،ولتحقـ يـر شــأنها.

كل ذلــك تعريــض لطالــب الدنيــا المتهالــك فيهــا ،جعــل عليــه الصــاة والســام ،المهلــكات
نفــس النــار ،وضعـاً للســبب موضــع المســبب ،وشــبه إظهــاره بمحــارم اللــه ونواهيــه ببياناتــه الشــافية
*صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب شفقته صىل الله عليه وسلم ،عىل أمته ،ومبالغته ف ي� تحذيرهم مما ي�ض هم
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الكافيــة مــن الكتــاب والســنة ،باســتيقاد الرجــل النــار ،وشــبه فشــو ذلــك الكشــف ف� مشــارق أ
الرض
َّ
ي
ومغاربهــا بإضــاءة تلــك النــار مــا حــول المســتوقد ،وشــبه النــاس وعــدم مباالتهــم بذلــك البيــان
والكشــف وتعديهــم حــدود اللــه ،وحرصهــم عــى اللــذات ،ومنــع رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،إياهــم بأخــذ حجزهــم بالفـراش الـ تـ� يتقحمــن ف� النــار ،ويغلـ ب ن
ـ� المســتوقد ،وكمــا أن غــرض
ي
ي
المســتوقد هــو انتفــاع الخلــق بــه من االهتــداء واالســتدفاء وغـ يـر ذلــك ،والفـراش لجهلها جعلته ســببا
لهالكهــا ،كذلــك كان القصــد بتلــك البيانــات اهتــداء تلــك أ
المــة ،واحتماءهــا عمــا هــو ســبب هالكهــم،

ف
ت
و� قولــه( :آخــذ بحجزكــم) اســتعارة مثلــت
وهــم مــع ذلــك لجهلهــم جعلوهــا موجبــة ل�ديهــم ،ي
حالــه ف� منــع أ
المــة عــن الهــاك ،بحــال رجــل آخــذ بحجــزة صاحبــه الــذي يهــوي ف ي� قعــر بـرئ مرديــة.
ي

()1

مثل هدى الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،واستفادة الناس منها:

ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،قـ َ
ـن
ـال(َ :م َثـ ُـل َمــا بَ َع َث ـ ِن ي ال َّلــهُ ِبـ ِـه ِمـ َ
عـ ْ
ـن ِأبَ ي� ُمـ َ
ـوسَ ،عـ ِـن ال َّنـ ِب ي ِّ
الهــدى والع ْلــم ،كَم َثــل الغَ يــث الكَ ثــر ،أَصــاب أَر ًضــاَ ،فـكَان منهــا نَقيـ ٌـةَ ،قب َلــت المــاءَ ،فأَنْبتــت الـك َ أ
َل َ
ِ ِ َ َ ََ ِ
ُ َ َ ِ ِ َ ِ ْ ِ ِ يِ َ َ ْ
َ ِ ْ َ ِ َّ
ش
�بُــوا َو َس ـق َْوا
المــا َءَ ،ف َن َفـ َ
َو ُ
ـرَ ،وكَانَـ ْ
ـاد ُب ،أَ ْم َس ـك َِت َ
ـت ِم ْن َهــا أَ َجـ ِ
العشْ ـ َ
ـع ال َّلــهُ ِب َهــا ال َّنـ َ
ـب الكَ ِثـ ي َ
ـاسَ ،ف َ ِ
ـت ك َ أَلًَ ،ف َذ ِلــكَ َم َثـ ُـل
يعـ ٌ
ـي ِق َ
ـان ال َ ت ُْم ِســكُ َمــا ًءَ ،وال َ تُ ْن ِبـ ُ
َو َز َر ُعــواَ ،وأَ َصابَـ ْ
ـت ِم ْن َهــا طَا ِئ َفـ ًـة أُخْ ـ َـرىِ ،إن ََّمــا ِهـ َ
ف
ـع ِب َذ ِلــكَ َرأْ ًســا،
ـن َلـ ْـم يَ ْر َفـ ْ
ـن َف ُقــهَ ِ ي� ِديـ ِـن ال َّلـ ِـهَ ،ونَف ََعــهُ َمــا بَ َع َثـ ِن ي ال َّلــهُ ِبـ ِـهَ ،ف َع ِلـ َـم َو َع َّلـ َـمَ ،و َم َثـ ُـل َمـ ْ
َمـ ْ
َو َلـ ْـم يَ ْق َبـ ْـل هُ ـ َـدى ال َّلـ ِـه ا َّلـ ِـذي أُ ْر ِس ـ ْل ُت ِبـ ِـه)(.)2

ذكــر العيـن ي ف ي� عمــدة القــاري ف ي� تعليقــه عــى هــذا الحديــثَ :قـ َ
ـا� :هَ ـ َـذا مثل �ض ب
ـول ا ْلخطـ ِب ي ّ

لمــن قبــل ا ْلهــدى َوعلــم ،ثـ َّـم علــم َغـ يـره ،فنفعــه اللــه ،ونفــع ِبـ ِـهَ ،ومــن لــم يقبــل ا ْلهــدىَ ،فلــم
ـواع ،بــل عــى
ينفــع ِبا ْلعلـ ِـمَ ،ولــم ي ْن َتفــع ِبـ ِـه .قلــت :فعــى هَ ـ َـذا لــم يَ ْج َعــل ال َّنــاس عــى ث َ َلثَــة أَنْـ َ
ن َْو َعـ ي ْ ن
ـ�َ .و َقـ َ
(أصــاب ِم ْن َهــا طَا ِئ َفــة)َ ،م ْعطُــوف
ـي المتصــورةَ ،و َذ ِلــكَ أَنَ :
ِ
ـ� :ا ْل ِق ْسـ َـمة الثنائيــة ِهـ َ
ـال الطَّ ِّيـ ِب ي ّ
 .1مرقاة المفاتيح ش�ح مشكاة المصابيح ،233 /1 :بترصف.
 .2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب فضل من علم وعلم.
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الَرض أ
أ
الوىل ِإىل
أصــاب أَ ً
رضــا .و(كَانَــت) الثَّا ِن َيــة معطوفــة عــى (ك َ
َان)َ ،ل عــى َ
عــى َ
(أصــاب)َ .وقســمت ْ

أ
ف
ن
ـال
َّانيــة عــى عكســهاَ ،فا ْل َح ِاصــل أَنــه قــد ذكــر ِ ي� َ
الح ِديــث الطرفـ يـ� العـ ي
النقيــة َو ِإىل الجــادبَ ،والث ِ
ف
ـال ِ ف ي� الضــالَ ،فعـ بـر َع َّمــن قبــل هــدى اللــه َوا ْلعلــم بقولــه( :فقــه) ،وذلــك ألن
ِ ي� االهتــداء ،والعـ ي
الفقيــه هــو الــذي علــم وعمــل ،ثــم علــم غـ يـره وتــرك الوســط ،وهــو قســمان :أحدهمــا :الــذي انتفــع
ف
ن
ـا� :الــذي لــم ينتفــع بنفســه ،ولكــن نفــع الغـ يـر.
بالعلــم ي� نفســه فحســب ،والثـ ي

(*)
1

أ
ف
ف
ف ش
و� تقســيم
وقــال المظهــري ي� (�ح المصابيــح)  :ذكــر ي� تقســيم الرض ثالثــة أقســام ،ي

ن
النــاس باعتبــار قبــول العلــم قسـ ي ن
ـا� مــن لــم يرفــع بــه
ـم� :أحدهمــا مــن فقــه ونفــع الغـ يـر ،والثـ ي
ـا� مــن أقســام أ
رأســا .وإنمــا ذكــره كذلــك؛ ألن القسـ ن أ
ن
الرض ،كقســم واحــد ،مــن حيــث
ي
ـم� الول والثـ ي

ن
ـا� هــو مــا ال ينتفــع بــه ،وكذلــك النــاس قســمان :مــن يقبــل ،ومــن ال يقبــل .وهــذا
إنــه ينتفــع بــه ،والثـ ي
ين
قســم� :مــن ينتفــع بــه ،ومــن ال ينتفــع .وأمــا ف ي� الحقيقــة
يوجــب جعــل النــاس ف ي� الحديــث عــى

فالنــاس عــى ثالثــة أقســام :فمنهــم مــن يقبــل مــن العلــم بقــدر مــا يعمــل بــه ،ولــم يبلــغ درجــة
الفــادة ،ومنهــم مــن يقبــل ويبلــغ ،ومنهــم مــن ال يقبــل.
إ
ن
ومع� هذا التمثيل أن الناس ثالثة أنواع:
أ
ويح� قلبــه ،ويعمل به ،ويعلمه غـ يـره ،فينتفع وينفع.
النــوع الول :يبلغــه الهــدى والعلــم ،فيحفظه ي ي
ن
ـا� :لهــم قلــوب حافظــة ،لكــن ليســت لهــم أذهــان ثاقبــة ،وال رســوخ لهــم ف ي� العلــم
والنــوع الثـ ي

ـا� أ
ن
والحــكام ،وليــس لهــم اجتهــاد ف ي� العمــل بــه ،فهــم يحفظونــه حـ تـى يجــيء
يســتنبطون بــه المعـ ي
أهــل العلــم للنفــع واالنتفــاع ،فيأخــذه منهــم ،فينتفــع بــه ،فهــؤالء نفعــوا بمــا بلغهــم.
والثالــث :ليســت لهــم قلــوب حافظــة ،وال أفهــام واعيــة ،فــإذا ســمعوا العلــم ال ينتفعــون بــه ،وال
يحفظونــه لنفــع يغ�هــم.
* عمدة القاري 76/ 2 :بترصف.
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أ
فالول :المنتفع النافع وهم العلماء.
ن
والثا� :النافع يغ� المنتفع وهم النقلة.
ي
وغ� المنتفع ،وهم من ال علم له وال عقل.
والثالث :يغ� النافع ي
وإنمــا شــبه العلــم والهــدى بالمطــر؛ ألن المطــر ســبب إحيــاء أ
الرض ،والعلــم والهــدى
ســببان إلحيــاء القلــوب(*).
1

ومــن الفوائــد المســتقاة مــن أ
الحاديــث المذكــورة آنف ـاً ،أن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،برســالته الســمحة ،كان اللبنــة الـ تـ� اكتمــل بهــا بنــاء الرســل أ
والنبيــاء السـ ي ن
ـ�
ي
ـابق� ،فهــو نـ ب ي
الرحمــة والهــدى ،الــذي ال يألــو جهـ ًـدا ف ي� حمايــة أمتــه ومنعهــا وصدهــا عــن كل مــا ي�ض هــا ف ي� دينهــا
ودنياهــا ،ومــن الواجــب علينــا نحــن المســلمون أن نتبــع ســنته ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� كل مــا

ف
ف
ف
و� كل مــا تركــه ،فرســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
و� كل مــا فعلــه ،ي
و� كل مــا نهــى عنــه ،ي
أمــر ،ي
والخــاق ،وقــد كان مــن أعظــم أ
الســوة الفاضلــة ف� تطبيــق القيــم أ
أ
المثــال ف ي� تطبيــق أحــكام القـرآن
ي

أجمعــ� كثــراً مــن المثــل العليــا أ
ين
ش
والخــاق
والبــر
المســلم�
الكريــم ،وقــد جاهــد ف ي� تعليــم
ين ي
ين
ين
الطائعــ� لرســولهم ،صــى اللــه
المتمســك� بعقيدتهــم،
الحميــدة ،جعلنــا اللــه وإياكــم مــن
وســلم ،وبــارك عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزوجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه واسـ ت ن
ـ� بســنته،
إىل يــوم الديــن.

* ش�ح المصابيح.251 /1 :
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اقرأ وتذكر
إعداد :إميان خليل تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع  /دار اإلفتاء الفلسطينية

نبي الرحمة
يقول الشاعر أحمد ق ف
الن� ،صىل الله عليه وسلم:
ي
شو� ي� مدح ب ي

1

الـــروح والـم َ أ
ـــال ُ
الـــمال ِئكُ َحو َلــهُ
َ
ُ َ َ

ِل
ــرا ُء
ــه بُ ش َ
ـلـديـــن َو ُ
الـدنـيـــا ِب ِ
ِ

ظــر ُة تَز َدهــي
الـع ُ
َو َ
ـــرش يَزهــو َو َ
الح ي َ

العصمــا ُء
الســد َر ُة َ
َو ُ
الـمـنـ َتـــهى َو ِ
ـــذيَّ ٌة
شَ ِ

ضاحك ُ
َو َحـديـق ُ
الربــا
َـــة الف
ُرقــان ِ
ِ
َــة ُ

ـمـــان
ـرج
ِبـالـ ُت ُ
ِ

ــل
َو َ
لســا ً ِمــن َس َ
ــر َس َ
حي يَقطُ ُ
لس ٍ
الـــو ُ
ـي َصحي َفـ ٌـة
نُــ ِـظ َمت أَســامي ُ
الرسـ ِـل َفهـ َ

ديــع ُروا ُء
ـــم ال َب ُ
َوالـ َل ُ
ـــوح َوالـقَـ َل ُ

َغ ّنــا ُء

ــد طُغَ ــرا ُء
ـــوح َو ِا ُ
ســم ُم َح َّم ٍ
فـــي الـ َل ِ

ف
ــه
ِا ُ
ســـم َ
روف ِ
ديــع ُح ِ
الـجـــا َل ِة ي� بَ ِ

أَ ِل ٌ
ســم طَــهَ البــا ُء
ـــف هُ ـنـا ِلـــكَ َو ِا ُ
ــل� ِإىل ال ُهــدى ِبــكَ جــاؤوا
رس ي ن َ
ِمـــن ُم َ

ـحـ ّيـــاكَ ا َّلـــذي َق َســماتُهُ
َوبَـــدا ُم َ

ــرا ُء
َوت َ
ـو َعـــت ِمـــسكاً ِبــكَ الغَ ب
َـض َّ

الســما َء َف ُزيِّ َنــت
ـــر هللا َ
ِبـــكَ بَـشَّ َ

ـــدى َو َحـيـــا ُء
ُـرتُـــهُ هُ
َح ٌّ
ً
ـــق َوغ َّ

الوجــو َد ت َِح َّي ً
ــة
ـيـــر َمــن جــا َء ُ
يـــا خَ َ

ق
شو� ،ص.39
* ديوان أحمد ي
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فوائد االبتالء
وكدرها؛
(ومن رحمتــه ،عــز وجــلْ ،
أن نغّ ص عليهــم الدنيــا ّ
قــال ابــن القيــم رحمــه اللــهِ :
لئــا يســكنوا إليهــا ،وال يطمئنــوا إليهــا ،ويرغبــوا ف ي� النعيــم المقيــم ف ي� داره وجــواره ،فســاقهم إىل
ذلــك بســياط االبتــاء واالمتحــان؛ فمنعهــم ليعطيهــم ،وابتالهــم ليعافيهــم ،وأماتهــم ل ُيحييهــم.

(*)
1

وإن اللــه أحاطــك بمــن تحــب ،وج ّنــب مــن يؤذيــك عنــك ،وهيــأ أســباب الســامة،
وأرخــى لــك ثــوب أ
المــن ،وأســدل رخــاء الراحــة ،فقــد صــارت لــك الدنيــا دار ق ـر ٍار ال اختبــار ،لك ّنــه
شــاء ســبحانه أن يكــون أ
المــر ف ي� هــذه الدنيــا غـ يـر ذلــك ،وأن يبتليــك بمــا تكــره ،فتشــكره وتحمــده
بمثلمــا شــكرته حــال مــا أنعــم عليــك ،ولــه الحمــد فيمــا اختــار”
لو علم النسان قيمة الص� ،وعظم أ
الجر ،لما ن
تم� رسعة الفرج.
إ
ب
ت
خ�اً لك.
م� ســتدرك بأن الله ما أحزنك إال ليســعدك ،سـ ُتدرك أن أقىس ما مررت به كان ي
“الص�” أحد أبواب الج ّنة.
لو كانت الدنيا سهلة ميرسة لما كان
ب
قيــل ألحــد الصالحـ ي ن
ـ�  :مــا الصـ بـر الجميــل ؟ قــال  :أن تُبتــى و قلبــك يقــول الحمــد لله.
الرضا
إن رضيــت هــان عليــك ُمصابــك ،واتّســعت رحمــة اللــه ف ي� فــؤادك ،ورأيــت مــن حولــك

يركضــون متخ ّب ي ن
طــ� ..وأنــت تغشــاك الســكينة
	

ـه�ة" :رضــا النــاس غايــة ال تــدرك" ،يتناقلهــا النــاس مبتــورة وغـ يـر مكتملــة،
الحكمــة الشـ ي

لــو أكملتهــا ،كانــت مــن أروع الحكــم ،وهــي" :رضــا النــاس غايــة ال تــدرك ،ورضــا اللــه غايــة ال تـ تـرك،
فاتــرك مــا ال يــدرك ،وأدرك مــا ال ت
يــرك"
* إغاثة اللهفان ف ي� مصايد الشيطان ،ابن القيم.275 /2 ،
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وأعلــم أن  :أكـ بـر الخارسيــن مــن يم ـض ي حياتــه وهــو يحــاول أن يكــون كمــا يريــده النــاس،

ين
حــ� يرزُقـــك اللــه الرضــا ،لــن تهزمــك ُدنيــا ،ولــن تغلبــك أوجــاع ،ســتجتاز الحيـــاة بأمـــان.
هل تعلم؟!
أن أجمل رفيق ف ي� الدنيا ........................التسبيح
ّ
وأعظم صديق ......................................القرآن
وأجمل حب........................ .........الحب ف ي� الله
وأك� قلب ....................................قلب المؤمن
ب
وأصدق حب  .................................حب الخالق
وأجمل فرض  ...............................فرض الصالة
وأجمل دمعة  ...................دمعة من خشية الله
وأعظم شجاعة  ...........الخوف من الله عز وجل
وأجمل جملة ....ال إله إال الله ،محمد رسول الله
املــال والبنــون زينــة الحيــاة الدنيــا

قــال تعــاىل{ :ا ْل َمـ ُ
ـر ِع ْنـ َـد َربِّــكَ
ـال َوا ْل َب ُنـ َ
ـاة ُّ
الصا ِل َحـ ُ
الدنْ َيــا َوا ْل َب ِاق َيـ ُ
ـون ِزي َنـ ُـة ا ْل َح َيـ ِ
ـات َّ
ـات خَ ـ ي ْ ٌ
ــر أَ َم ًل }(الكهــف)46 :
ث َ َوابًــا َوخَ ي ْ ٌ
وبالوالد أحــى ،ولكن تأمل دقة التعبــر ف� آ
الدنيــا بالمــال أيــر ،أ
الية زينــة ،وليس قيمة.
ي ي
النســان بمــا يُعــرف ،ال بمــا يملــك ،وبمــا ف ي� قلبــه ،ال بمــا ف ي� جيبــه ،بحنانــه ال بســلطانه،
إ
برقتــه ال بقســوته.

ال تكــن كالذيــن حســدوا قــارون عــى مالــه ،فلمــا خســف بــه وبــداره أ
الرض عرفــوا

الحقيقــة ،اعرفهــا أنــت مبكــراً
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العالقــات خُلقــت للراحــة والرحمــة

{س َنشُ ُّد َع ُض َدكَ
قال تعاىلَ :

ِبأَ ِخيكَ }(القصص)35 :

وقال{ِ :إ ْذ يَق ُ
اح ِب ِه َل ت َْح َز ْن} (التوبة)40 :
ُول ِل َص ِ
{و َج َع َل بَ ْي َنك ُْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة} (الروم)21 :
وقالَ :

لــم نُخ َلــق إلثبــات حســن النوايــا ،أو لنســعى لننتــر عــى بعضنــا ف ي� أوقــات الخــاف،

لــم نخلــق لنسـ نز
ـت�ف أيامنــا ف ي� عالقــات صعبــة ،وال لننفــق أعمارنــا محشــورين ف ي� زوايــا الهــدم والرتــق..
صادقة كفيلة بإنهاء الخالف..
كلمة ِ
نظرة أمان نز
ست�ع الخوف من القلوب..
الحيــاة تركــض بشــكل ُمفــزع ،والعالقــات ُو ِجــدت لتكــون بمثابة اسـ تـراحة وم ّتــكأ للقلوب،
ال تعباً ومشقة لها.
ش
والخــاء والمعــروف ،ســيظل لهــم
� ٍء زائــل إال المــودة ،إ
ســبحان مقلــب القلــوب ،فــكل ي

أ
الكبــر ف ي� النفــوس .
الثــر
ي
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ودوائر اإلفتاء الفلسطينية يف محافظات الوطن

املفتي العام يعود األسري املحرر الغضنفر أبو عطوان
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية
القــدس :عــاد ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� -المفـ ي
أ
الفتــاء الفلســطينية ،ضــم فضيلــة
– خطيــب المســجد القــى المبــارك – عــى رأس وفــد مــن دار إ
ت
المفــ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية ،ت
الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه ،نائــب
مفــ�
ي
ي
الداريــة والماليــة ،ومصطفــى
محافظــة رام اللــه والبـ يـرة ،ومحمــد جــاد اللــه /مديــر عــام الشــؤون إ
أعــرج /مديــر عــام مكتــب ســماحة المفـ تـ� العــام ،أ
السـ يـر المحــرر الغضنفــر أبــو عطــوان الــذي رقــد
ي
عــى رسيــر الشــفاء ف ي� المشــفى االستشــاري ف ي� رام اللــه.
أ
ف
ســر أبــو عطــوان وبعــض أقاربــه
وكان ي� اســتقبال ســماحته والوفــد المرافــق ،والــد ال ي
وأصدقائــه ومحبيــه ،وأكــد ســماحته أ
للسـ يـر أبــو عطــوان عــى أن القيــادة الفلســطينية وأبنــاء الشــعب
الرسى جـ ّـل اهتمامهــم ،مثني ـاً عــى أ
ـطي� كافــة يولــون قضيــة أ
ن
الرسى البواســل الذيــن ضحــوا
ُ
الفلسـ ي
ـطي� ومقدســاته وأرضــه ،داعياً إىل رفــع الظلم عــن أ
ن
الرسى
بحرياتهــم مــن أجــل كرامــة الشــعب الفلسـ ي
وتحريرهــم ،ومتمنيـاً الفــرج العاجــل ألرسانــا البواســل جميعهــم ،وعـ بـر عــن أملــه ف ي� أن يــرى اليــوم
ـطي� ،وأضــاف ســماحته أن أ
ن
السـ يـر أبــا
الــذي تخلــو فيــه ســجون االحتــال مــن أبنــاء الشــعب الفلسـ ي
عطــوان حـ ي ن
ـ� انـ ت ز
ـ�ع حريتــه مــن االحتــال ،يعـ ُّـد مثــاال ً يحتــذى بــه للعالــم أجمــع .وأهــدى ســماحته
أ
للسـ يـر نســخة مــن الق ـرآن الكريــم وبعض ـاً مــن إصــدارات الــدار.
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بــدوره عــر أ
السـ يـر أبــو عطــوان عــن تفاؤلــه بالتحــرر القريــب لشــعبنا وأرضنــا ومقدســاتنا،
بّ
أ
ن
ـطي� وقيادتــه وفصائلــه كافــة ،الذيــن
وانتصــار إرادة أرسانــا ،وعـ بـر عــن شــكره لبنــاء الشــعب الفلسـ ي
ســاندوا قضيتــه ،ويســاندون أ
الرسى وذويهــم ،ويقفــون إىل جانبهــم ،آمــا ً منهــم عمــل المزيــد
أ
ت
ـ� تحمــل ف ي� طياتهــا رائحــة
ليتمكنــوا مــن الخــاص مــن قيــد الرس .شــاكراً لســماحته هــذه الزيــارة الـ ي

المســجد أ
القــى المبــارك.

املفتي العام يشارك يف االحتفال بذكرى الهجرة النبوية الرشيفة

ت
ين
حســ� –
الــرام :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي

الفلســطينية -خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك ف ي� االحتفــال الدي ـن ي الــذي أقامتــه مديريــة أوقــاف
شــؤون القــدس لالحتفــال المركــزي بذكــرى الهجــرة النبويــة ش
ال�يفــة ،وتكريــم حفظــة القـرآن الكريــم
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وأوائــل التجويــد ف� محافظــة القــدس ،وبـ ي ن
ـ� ســماحته أن الهجــرة النبويــة ش
ال�يفــة كانــت فارقــة ف ي�
ي
أ
الســام أخــرج النــاس مــن الظلمــات إىل النــور ،متحدث ـاً عــن المؤاخــاة
الســامية ،وأن إ
تاريــخ المــة إ
أ
ت
ن
ـ� ســاهمت ف ي� إيجــاد مجتمــع متماســك كان نــواة للدولــة
بـ يـ� المهاجريــن والنصــار بعــد الهجــرة الـ ي

وبــ� مكانــة أ
ال�عيــة ،ي ن
الســامية ،كمــا تحــدث ســماحته عــن أهميــة العلــوم ش
الشــخاص الذيــن
إ
يقومــون بدراســة العلــوم ش
ال�عيــة ،والذيــن يحفظــون القـرآن الكريــم ،وهنــأ ســماحته هــذه الكوكبــة
ـ�ان حســناتهم ف� الدنيــا آ
النجــاز الكبـ يـر ،الــذي نســأل اللــه أن يكــون ف� مـ ي ز
والخــرة ،وشــارك ف ي�
بهــذا إ
ي
ي
االحتفــال العديــد مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية والوطنيــة والدينيــة.
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املفتــي العــام يشــارك يف حفــل تكريــم طلبــة الثانويــة العامــة يف
أكادمييــة القــرآن الكريــم
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديار الفلســطينية-
نابلــس :شــارك ســماحة الشــيخ محمد حسـ يـ� – المفـ ي

خطيــب المســجد أ
القــى المبــارك ف ي� الحفــل الــذي أقامتــه لجنــة زكاة نابلــس المركزيــة وإدارة مدرســة
أكاديميــة القـرآن الكريــم ،لتكريــم طلبــة الثانويــة العامــة 2021 - 2020م «فــوج جبــل صبيــح» ،حيــث
ن
ـا� الحــارة بمناســبة تخرجهــم ،متمنيـاً لهــم التوفيــق والنجــاح،
قــدم ســماحته للطــاب وذويهــم التهـ ي
كمــا دعــا ســماحته الطلبــة إىل �ض ورة اختيــار التخصــص المناســب ،الذي يســاهم ف ي� مســاعدة الشــعب

ن
الفلســطي� ف ي� المجــاالت جميعهــا ،ويســاهم ف ي� بنــاء الدولــة الفلســطينية المســتقلة ،وعاصمتهــا
ي
القــدس ش
ال�يــف.

98

باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام

ن
ت
ش
�
ط
�
ا ا�

املؤمتر العاملي السادس لإلفتاء يكرم سامحة املفتي العام
أ
الفتــاء ف ي� العالــم ف ي� المؤتمــر
القاهــرة /رام اللــه :كرمــت المانــة العامــة لــدور وهيئــات إ
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار
الســادس ،الــذي عقــد بالقاهــرة ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� – المفـ ي
أ
تعبــراً عمــا
المــام القــر ف يا�
الفلســطينية -خطيــب المســجد القــى المبــارك ،بمنحــه جائــزة درع إ
ي

ف
ائيــ� ،ونــرة القضيــة الفلســطينية ،وتســلم
كبــرة ي� مواجهــة االحتــال إ
بذلــه مــن جهــود ي
الرس ي
ين
فلســط� /مستشــار
معــال الدكتــور محمــود الهبــاش ،قــا�ض ي قضــاة
الــدرع نيابــة عــن ســماحته
ي
معــال الدكتــور محمــود الهبــاش
الســامية ،وقــام
ســيادة الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات إ
ي
بــدوره بتســليم الــدرع لســماحة ت
مفــ� القــدس والديــار الفلســطينية ،خــال لقــاء عقــد ف ي� مكتــب
ي

ديــوان قــا�ض القضــاة ف� رام اللــه ،شــكر فيــه ســماحته أ
المانــة العامــة عــى هــذه اللفتــة الكريمــة،
ي
ي
ن
ـي� والمرابطـ ي ن
ـطي� ولــكل المقدسـ ي ن
ـ� ف ي� باحــات
وأكــد أن هــذه الجائــزة هــي لــكل أبنــاء الشــعب الفلسـ ي
المــة وقبلتهــا أ
المدافعــ� عــن ش�ف أ
المســجد أ
ين
الوىل ،مؤكــداً ف ي� الوقــت ذاتــه
القــى المبــارك،
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عــى جهــود القيــادة الفلســطينية ممثلــة بســيادة الرئيــس محمــود عبــاس «أبــو مــازن» حفظــه اللــه ف ي�
مــؤازرة المقدسـ ي ن
ـي� ودعمهــم بــكل الســبل ،والذيــن يعانــون مــن ويــات االحتــال والحصــار المفروض
عــى المدينــة المقدســة ،ت
والــ� ال تألــو جهــداً ف ي� المناســبات كافــة ،للتأكيــد عــى حقــوق الشــعب
ي

ن
ـطي� وثوابتــه ف� حــق تقريــر المصـ يـر ،وإقامة الدولــة الفلســطينية ،وعاصمتها القــدس ش
ال�يف.
ي
الفلسـ ي
ـ� مــن قبــل أ
بــدوره اعتـ بـر الدكتــور محمــود الهبــاش أن تكريــم الشــيخ محمــد حسـ ي ن
المانــة العامــة
الفتــاء ف� العالــم هــو بمثابــة رســالة دعــم وإســناد لصمــود المقدسـ ي ن
ـي� ورباطهــم ف ي� المســجد
لــدور إ
ي

أ
ـط� هــي قضيــة المسـ ي ن
القــى المبــارك ،وتأكيــد عــى أن قضيــة فلسـ ي ن
ـلم� جميع ـاً ،معتـ بـراً أن هــذا
ت
كبــرة ف ي� مواجهــة االحتــال
التكريــم لســماحة
المفــ� العــام هــو
تعبــر عمــا بذلــه مــن جهــود ي
ي
ي
الرسائيــ� ،ونــرة للقضيــة الفلســطينية والقــدس والمســجد أ
القــى المبــارك.
إ
ي
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املفتي العام يلتقي رئيس هيئة مكافحة الفساد

ت
ن
ـ� العام للقــدس والديار الفلســطينية
رام اللــه :التقــى ســماحة الشــيخ محمد حسـ يـ�  -المفـ ي
القــى المبــارك ،رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد معــال أ
 خطيــب المســجد أالســتاذ رائــد رضــوان،
ي
ـ� الجانبـ ي ن
وبحــث معــه ســبل تعزيــز التعــاون وآليــة العمــل المشـ تـرك بـ ي ن
ـ�.
وأكــد رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد عــى أهميــة التعــاون مــع القطــاع الدي ـن ي مــن خــال
أ
الســامية المســيحية ،حيــث تــم
الفتــاء الفلســطينية والهيئــة إ
ش�كائهــا مثــل وزارة الوقــاف ودار إ
تنفيــذ عـ شـرات أ
النشــطة مــا بـ ي ن
وغ�هــا ،هدفــت
ـ� ورش عمــل ومؤتم ـرات ونــدوات ودورات تدريبيــة ي

ن
مــن خاللهــا إىل تعزيــز قيــم نز
ال�اهــة والحوكمــة والشــفافية ف ي� المجتمــع
الفلســطي�.
ي
أ
أ
ت
ـ�
مــن جانــب آخــر تبــادل ســماحته والســتاذ رضــوان الحديــث حــول الوضــاع الصعبــة الـ ي
ن
ـطي� ف ي� القــدس ،ومــا يتعرضــون لــه مــن مضايقــات مــن قبــل ســلطات
يعيشــها أبنــاء الشــعب الفلسـ ي
ت
ـ� تقــوم بهــا ســلطات االحتــال وقطعــان مســتوطنيها بحــق
االحتالل،وآخــر التطــورات واالنتهــاكات الـ ي
المســجد أ
القــى المبــارك.
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الفتــاء فيمــا يعــزز
مــن جانبــه ،شــدد رضــوان عــى حــرص الهيئــة عــى التعــاون مــع دار إ
السـ تـراتيجية الوطنيــة
جهــود التوعيــة بمخاطــر الفســاد ،حيــث تســعى الهيئــة اســتناداً إىل الخطــة إ

ت
عــر القطاعيــة ،لتعزيــز نز
المشــرك مــع القطاعــات
ال�اهــة ومكافحــة الفســاد ،لفتــح آفــاق العمــل
ب
والمؤسســات والهيئــات المحليــة كافــة ،للوصــول إىل مكونــات المجتمــع جميعهــا.
املفتي العام يلتقي رئيس بلدية الرام
ت
ين
حســ� –
القــدس :قــام ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
أ
الفتــاء الفلســطينية ضـ َّـم
الفلســطينية -خطيــب المســجد القــى المبــارك  ،عــى رأس وفــد مــن دار إ
الداريــة والماليــة ،والســيد مصطفــى أعــرج
كال ً مــن الســيد محمــد جــاد اللــه ،مديــر عــام الشــؤون إ
ت
ـ� العــام ،بزيــارة لبلديــة ال ـرام ،التقــى خاللهــا الحــاج أبــا إيهــاب
مديــر عــام مكتــب ســماحة المفـ ي
تيــم -رئيــس بلديــة الـرام ،أ
والخ خليــل فرحــان المديــر التنفيــذي للبلديــة ،ودار الحديــث حــول مجمل
ت
الفتــاء ف ي� التصــدي
الــ� تواجــه مدينــة القــدس والمقدســات الفلســطينية ،ودور دار إ
التحديــات ي
الرسائيليــة الهادفــة لتهويــد القــدس والمقدســات ،ودورهــا كذلــك ف� خدمــة المواطنـ ي ن
ـ�
للمخططــات إ
ي
ومجمــل القضيــة الفلســطينية.
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ـع رئيــس البلديــة ســماحة الشــيخ والوفــد المرافــق عــى برامــج البلديــة وخططهــا
بــدوره أطْ َلـ َ
ت
الــ� تواجههــا.
وإنجازاتهــا ،ومجمــل العقبــات ي
و� ختــام اللقــاء شــكر أ
ف
ت
الخ أبــو إيهــاب تيــم ســماحة
المفــ� العــام عــى هــذه الزيــارة
ي
ي
أ
ت
ن
ـطي� الــذي يســتحق أفضــل الخدمــات.
الهادفــة ،الـ ي
ـ� تغــذي المــل لزيــادة خدمــة المواطــن الفلسـ ي

مجلــس اإلفتــاء األعــى يحــذر مــن عواقــب مــا يجــري يف القــدس
واملســجد األقــى املبــارك
ت
ين
حســ� –
القــدس :تــرأس ســماحة الشــيخ محمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
الفلســطينية -رئيــس مجلــس الفتــاء أ
ـع� والثامنــة والتسـ ي ن
ـت� الســابعة والتسـ ي ن
العــى ،الجلسـ ي ن
ـع� بعــد
إ
المائــة لمجلــس الفتــاء أ
العــى ،حــذر فيهــا المجلــس مــن العواقــب الوخيمــة للحملــة االحتالليــة
إ
المســعورة ضــد القــدس والمســجد أ
القــى المبــارك ،حيــث تقــوم ســلطات االحتــال بأعمــال حفــر ف ي�
ـ� اليهــود بإقامــة طقوســهم الدينيــة ،وبـ ي ّ ن
منطقــة ســاحة الـ بـراق ،وذلــك للســماح للمتطرفـ ي ن
ـ� المجلــس
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أن هــذه الحفريــات يمكــن أن تؤثــر ف� أساســات المســجد أ
القــى المبــارك ،ال ســمح اللــه -مــن جانــب
ي
ف
آخــر حــذر المجلــس مــن عرقلــة ســلطات االحتــال أعمــال ت
البراهيمــي ،إذ إنهــا
ال�ميــم ي� المســجد إ
ت
العمــار ف ي� المســجد ،ف ي� الوقــت الــذي تقــوم فيــه
تمنــع إدخــال مــواد إ
ـ� تحتــاج إليهــا لجنــة إ
العمــار الـ ي
هــذه الســلطات بأعمــال حفــر وتوســعة إلنشــاء مصاعــد للمتطرفـ ي ن
ـ� اليهــود ممــا يعمــل عــى تغيـ يـر

البراهيمــي ف ي� الخليــل ،وطالــب المجلــس العالــم أجمــع ومنظمــات وهيئــات حقــوق
معالــم المســجد إ
النســان بـرض ورة التدخــل لوقــف هــذه الحفريــات المخالفــة للقوانـ ي ن
ـ� والمواثيــق ش
وال�ائع الســماوية.
إ

نائــب املفتــي العــام يشــارك يف مؤمتــر علمــي حــول الخطــاب
اإلســامي الســيايس الفلســطيني
ت
ين
حســ� –
رام اللــه :نيابــة عــن ســماحة الشــيخ محمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي

ت
الفلســطينية ،شــارك فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه -نائــب
المفــ� العــام للقــدس
ي
مفــ� محافظــة رام اللــه والبــرة -ف� مؤتمــر علمــي نظمتــه وزارة أ
والديــار الفلســطينية ،ت
الوقــاف
ي ي
ي
فلســط� ألبحــاث أ
ين
المــن القومــي ،ف ي� مــرح بلديــة رام اللــه ،تحــت
والشــؤون الدينيــة ،ومعهــد
ن
الســياس
الســامي
الفلســطي� (الجــذور -الواقــع -المســتقبل).
عنــوان «الخطــاب إ
ي
ي

104

باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام

ن
ت
ش
�
ط
�
ا ا�

وألقــى فضيلتــه ف� الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر كلمــة بـ ي ّ ن
الســامي يجــب
ـ� فيهــا أن الخطــاب إ
ي

أن ينطلــق مــن عقيــدة واضحــة ،ومــن أحــكام ش�عيــة مســتنبطة مــن القــرآن والســنة ،ومــن قيــم
ف
ن
ن
وأن الخطــاب
الفلســطي� توجــد خصوصيــة يجــب أن تراعــىّ ،
إســامية ،ي
و� ظــل الوضــع الوطــ ي
ي
الســامي كمــا الخطــاب الدعــوي منفتــح ومــرن ،ولــه جــذور فكريــة وأصــول يســتند إليهــا بعيــداً عــن
إ
ف
غــر مح ّلــه.
التعصــب واالنغــاق والتشــدد ي� ي

�ض
الســامي عــن التبعيــة العميــاء ،وعــن
ـياس إ
وأ ّكــد فضيلتــه عــى ورة النــأي بالخطــاب السـ ي
تســ ّيس الديــن بمــا ال يخــدم الديــن.

تز
الفتــاء الفلســطينية تقــوم عــى االعتــدال
وااللــ�ام
وأشــار فضيلتــه إىل أن فتــاوى دار إ

بالحكــم ش
ال�عــي ،دون إلغــاء فكــر أحــد أو وجــوده ،مــع احـ تـرام ال ـرأي الفقهــي المخالــف ،عم ـا ً
بمنهــج صــواب الــرأي وخطــأ المخالــف ،مــع احتمــال أن يكــون العكــس هــو الصحيــح.
ف
و� نهايــة كلمتــه ،تمـىن فضيلتــه النجــاح للمؤتمــر ف ي� تحقيــق الغايــات مــن عقــده ،والتوفيــق
ي
للجميــع ف ي� خدمــة وطننــا الحبيــب.
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مــن جانــب آخــر؛ قــام فضيلتــه بزيــارة لمديــر ش�طــة بيــت ســاحور الرائــد إيــاد ديريــه،
ن
التهــا� لــه ،لتوليــه منصبــه الجديــد.
مقدمــا
ي

مفتي محافظة بيت لحم يشارك يف ورشة عمل ونشاطات أخرى

ت
ـ� محافظــة بيــت لحــم -ف ي�
بيــت لحــم :شــارك فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة – مفـ ي
ف
ن
ـطي� :مشــكلة؟ أم حــل لمشــكالت تواجههــا أرس
ورشــة عمــل بعنــوان :الطــاق ي� المجتمــع الفلسـ ي
فلســطينية؟ وإمكانــات تجنبهــا»
وذلــك بدعــوة مــن جمعيــة مركــز
النفــ� االجتماعــي
الرشــاد
إ
ي
ت
ـ� عقــدت ف ي� جامعــة
للمـرأة ،والـ ي
فلســط� أ
ين
الهليــة.
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وشــارك ف ي� اجتمــاع المجلــس التنفيــذي للمحافظــة ،وشــارك ف ي� االحتفــال بذكــرى الهجــرة
النبويــة ش
ال�يفــة ،والــذي أقامتــه مديريــة أوقــاف بيــت لحــم ف ي� مســجد عمــر بــن الخطــاب ومســجد
طــارق بــن زيــاد ،وشــارك ف ي�
حفــل تخريــج الفــوج الثالــث
ش
والع�يــن «فــوج
والرابــع
أ
الغــوار» لطــاب جامعــة
القــدس المفتوحــة ،كمــا
شــارك ف ي� إلقــاء العديــد مــن
الــدروس الدينيــة وإصــاح
ين
بالضافــة إىل
ذات
البــ� ،إ
المشــاركة ف ي� العديــد مــن
العــام المحليــة ،تنــاول فيهــا الحديــث عــن العديــد مــن
عــر مختلــف وســائل إ
ال�امــج الدينيــة ب
ب
ت
ين
المواطنــ� ف ي� حياتهــم.
الموضوعــات المختلفــة
والــ� تهــم
ي
مفتي محافظة سلفيت يلقي محارضة دينية ونشاطات أخرى
ســلفيت :ألقــى فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد يوســف الحــاج محمــد – ت
مفــ� محافظــة
ي
ـياس
ســلفيت -محــا�ض ة بعنــوان :إ
«الشــاعة وأثرهــا عــى المجتمــع» نظمتهــا مفوضيــة التوجيــه السـ ي
ئ
النســا� ف ي�
والوطــن ي ف ي� النــادي
ي
المحافظــة ،كمــا شــارك ف ي� حفــل
إحيــاء ذكــرى الهجــرة النبويــة
ش
ال�يفــة الــذي أقامتــه مديريــة
أوقــاف ســلفيت ،وشــارك ف ي� االحتفال

الــذي نظمتــه مديريــة التوجيــه
ـياس والوطـن ي ف ي� محافظــة أريحا
السـ ي
ـ� مركــز الطفــل ف ي� المحافظة.
لمنتسـ ب ي
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مفتي محافظة نابلس يشارك يف مؤمتر علمي ونشاطات أخرى
نابلــس :شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش – ت
مفــ� محافظــة
ي

ف
ف
ف
عــر
نابلــس -ي� أعمــال مؤتمــر علمــي عقــد ي� جامعــة الزيتونــة ي� تونــس ب
تقنيــة  zoomبعنــوان« :أخطــاء البحــث العلمــي مــن خــال نمــاذج تطبيقيــة»
أ
ت
الــ� يقــع بهــا الباحثــون،
والــذي تــم فيــه تســليط الضــوء عــى الخطــاء ي
ومواصفات البحث العلمي ف� المقالة أ
والطروحة العلمية.
ي

وألقــى العديــد مــن خطــب الجمعــة والــدروس الدينيــة ف ي� مختلــف مســاجد المحافظــة،

ف
عــر مختلــف
ال�امــج الدينيــة ب
تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات ،وشــارك ي� العديــد مــن ب
العــام المحليــة ،أجــاب خاللهــا فضيلتــه عــن استفســارات المواطنـ ي ن
ـ� وأســئلتهم ،وشــارك
وســائل إ
وال�اعــات العائليــة العشــائرية ،والعمــل عــى إصــاح ذات ي ن
ف� حــل العديــد مــن الخالفــات نز
البــ�.
ي
مفتي محافظة جنني يشارك يف ورشة عمل ونشاطات أخرى
جنـ ي ن
ـ� :شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد أبــو الــرب – مفـ تـ� محافظــة جنـ ي ن
ـ� -ف ي� ورشــة عمــل
ي

أ
ئ
ـا� ،حيــث تحــدث فضيلتــه عــن
حــول الفســاد الرسي وأســباب الطــاق ،أقامتهــا دائــرة العمــل النسـ ي
الرسة ويــؤدي إىل الطــاق ،مبينـاً أهميــة الحفــاظ عــى أ
الرسي الــذي يهــدم ،أ
الفســاد أ
الرسة ،وأن اللــه

ـ� الزوجـ ي ن
ســبحانه وتعــاىل ش�ع الــزواج وجعــل العالقــة بـ ي ن
ـ� تقــوم عــى المــودة والمحبــة ،وشــارك ف ي�
ف
ئ
ـا� بدعــوة مــن الجمعيــة ،حــول الطــاق قبــل الدخــول ،تحــدث
نــدوة عقــدت ي� جمعيــة العمــل النسـ ي
و�وطــه ،وأهميــة حســن االختيــار للزوجـ ي ن
الخطبــة وأثرهــا ف� عقــد الــزواج ش
ـ� ،مبينــا ش�وط
فيهــا عــن ِ ْ
ي
عقــد الــزواج وأركانــه ،وأن عقــد الــزواج هــو اتفــاق بـ ي ن
ـ� رجــل وامـرأة تحــل لــه ش�عـاً عــى تكويــن أرسة،
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الســام المـرأة حريــة اختيــار ش�يكهــا ،وألقــى
وأن هــذا العقــد ال يتــم إال بالـ تـرا�ض ي  ،ومــن هنــا أعطــى إ

بالضافــة إىل مشــاركته ف� حــل العديــد مــن نز
ال�اعــات
العديــد مــن خطــب الجمعــة والــدروس الدينيــة ،إ
ي

ف
العــام
ال�امــج الدينيــة ،عـ بـر مختلــف وســائل إ
و� العديــد مــن ب
والخالفــات العائليــة والعشــائرية ،ي
ت
ـ� ناقشــت العديــد مــن الموضوعــات الدينيــة والثقافيــة واالجتماعيــة.
المحليــة ،والـ ي
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مسابقة العدد 156
السؤال الثاين :ما ..................؟

السؤال األول :من................؟

خ� الزاد
 .1ي
 .2ن
مع� الغلول
المــر التــال للإيمــان ف� درجــات العمــل أ
 .3أ
الفضــل ف ي�
ي
ي
الســام
إ
الن� ،صىل الله عليه وسلم
 .4اليوم الذي بعث فيه ب ي

.1الصحابيــان اللــذان أوصاهمــا الرســول ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،بــأن يُي ـرا وال يُع ـرا ،ويُبـ شـرا وال يُنف ـرا
ال�اء الذي قتل ف ي� بدر
الربيع بنت ب
 .2ابن أم ُّ
الصحــا� الــذي قــال للرســول ،صــى اللــه عليــه
.3
بي
أ
ف
أ
ش
�ء إال
وســلم ،ي� بــادئ المــر( :لنــت أحـ ُّ
إل مــن كل ي
ـب ي َّ

الن� ،صىل الله عليه وسلم
 .5أسماء بنات ب ي
ت
ين
الصليبي�
ال� سبقت تحرير القدس من
 .6المعركة ي
ف
المتو� عنها زوجها
 .7مدة عدة

ـ�)
مــن نفـ ي
 .4القائل:

تظلمن إذا ما كنت مقتدراً
أ .ال
َّ

فالظلم ترجع عقباه إىل الندم

 .8حكم سجود السهو ف ي� صالة الجنازة
ين
الزوج�
 .9ضابط تحديد الكفاية ف ي� النفقة عىل
ف
ت
ال� تسقط أرضاً
ُّ .10
السنة الواردة ي� لقمة الطعام ي

ب .وأفضــل منــك لــم تـ َـر قط عيـن ي وخـ يـر منك لم تلد النســاء
ت .أهـا بميــاد النــ� المرســل ميــاد أحمــد ف� ربيــع أ
الول
ً
ي
بي

ث .يا صاحب الخلق العظيم ت
محب�
ي

نفس إىل العلياء
لك تجاوزت ي

الك ـرث ف� الدنيــا وقــد تبلــغ الحاجــة فيهــا أ
ج .نبتغــي أ
بالقــل
ي

ح .خطّاء ن يإ� خطّاء

لكن ب ي� أمل ورجاء

ش
و�ور النفس هي الداء

السؤال الثالث :كم ..................؟

* تبلغ كمية الغذاء المهدور سنوياً ف ي� العالم

تو� رضوانك
أن يقبل ب ي

 .5صاحب كتاب:
أ
ف
أ .أحسن التقاسيم ي� معرفة القاليم

السؤال الرابع :أين ..................؟

مق�ة مامال
* تقع ب

بُ .معجم البلدان

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة

قيمتها الكلية  1500شيكل موزعة عىل
ستة فائزين بالتساوي
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ملحوظتان :
 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد في البطاقةالشخصية (الهوية) ،والعنوان البريدي ،ورقم الهاتف
وكتابة اإلجابات بخط واضح .
 أن ال يقل عمر المتسابق عن  10سنوات ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 156
مجلة اإلسراء
مديرية العالقات العامة واإلعالم /دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام هللا
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إجابة مسابقة العدد 154
السؤال الثاين:

السؤال األول:

• عنــد أكـرث المفرسيــن هــو إبراهيــم ،عليــه الســام ،وقيــل:
هــو محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم
• محمد ،صىل الله عليه وسلم
الكث�
• أصحاب المال ي
مستك�
•  .1شيخ زان  .2وملك كذاب  .3وعائل
ب
• مــن صــى الغــداة ف ي� جماعــة ،ثــم قعــد يذكــر اللــه حـ تـى
تطلــع الشــمس ،ثــم صــى ركعتـ ي ن
ـ�
• الشيخ شمس الدين الديروطي
• إذا أقبلت عرفها كل عالم ،وإذا أدبرت عرفها كل جاهل
ش
ـى ِ ف ي� ُح َّلـ ٍـة ،ت ُْع ِج ُبهُ نَف ُْســهُ ُ ،م َر ِّجـ ٌـل ُج َّم َتهُ )...
• (بَ ْي َن َمــا َر ُجـ ٌـل يَ ْمـ ِ ي
• الرسول ،صىل الله عليه وسلم
• ابن أ� ف
أو�
بي
كث�
• ابن ي
الدم�ي
• الشيخ عبد العزيز أحمد
ي

• ذو الحليفة
• يوم عرفة
•  .1الرساء  .2القبلــة أ
الوىل والثانيــة  .3ثـ ن
ـا� مســجد وضــع
إ
ي
ف أ
ت
ـ� تشــد إليهــا الرحــال
ي� الرض  .4مــن المســاجد الثالثــة الـ ي
• إذا كان بمعــىن المســافة يذكــر ويؤنــث /وإذا كان بمعــىن
النســب فيؤنــث
• حرام
• تجوز

السؤال الثالث:

ب� الحجر أ
• ما ي ن
السود وباب الكعبة
• ف ي� بلدة سلوان

السؤال الرابع:

• قبيل فجر يوم الجمعة 2021 /5 /21م

• الشيخ عمار بدوي
حنتول
• زهدي
ي

• إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وطعامه

الفائزون يف مسابقة العدد 154
اسم الفائز

العنوان

قيمة الجائزة

.1أبان سامي برغويث

رام الله

250

.2راشد عدنان عبيد الله

بيت لحم

250

 .3أمل يوسف مطر

بيت لحم

250

 .4إرساء حكمت غزة

طولكرم

250

 .5حليمة سيد دعاجنة

الخليل

250

 .6لينة إحسان عاشور

غزة

250
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حرصـاً عــى التواصــل ي ن
«الرساء» وقرائهــا الكرام ،فإننــا نتوجه إىل أصحــاب الفضيلة
ب� مجلــة إ
القــام مــن أ
العلمــاء وأصحــاب أ
الدباء والمفكريــن أن يـرث وا مجلتهم بالكتابة ،لالســتفادة مــن عطائهم
ـ� أن تصــل مشــاركاتهم المختلفــة مــن المقــاالت أ
الكريــم ،آملـ ي ن
والبحــاث والقصائد الشــعرية الهادفة،

إضافــة إىل ملحوظاتهــم الســديدة ،علم ـاً أن موضوعــات المجلــة متنوعــة ،تشــمل المجــاالت الدينيــة
وغ�هــا ،ويخصــص لــكل موضــوع ينـ شـر مكافــأة ماليــة جيــدة.
إ
والنســانية والثقافيــة والعلميــة ي
ونلفت االنتباه إىل �ض ورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
ال�يد إ ت ن
و� ،أو باليد.
 .1طباعة المادة المراد شن�ها عىل الحاسوب ،وترسل بع� ب
اللك� ي
 .2أال يزيد المقال عن (  )1500كلمة ،والبحث عن (  ) 3000كلمة.
 .3كتابة نصوص آ
اليات مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.

 .4تخريــج أ
الحاديــث مــن مظانهــا المعتـ بـرة ،وأن تكــون مش ـكَّلة ،وصحيحــة ،ويلــزم بيــان رأي علمــاء
الحديــث ف ي� مــدى صحتهــا ،إن لــم تكــن مرويــة ف ي� صحيحــي البخــاري ومســلم.
 .5التوثيق عند االقتباس ،سواء من ال تن�نت أم الكتب والمراجع والمصادر أ
الخرى.
إ

ن
المعا� والتوثيق  ...إلخ.
حواش سفلية ،تشمل
 .6عمل هوامش ختامية ،أو ٍ
ي
ف
الرساء
مــع التنبيــه إىل �ض ورة تجنــب إرســال مقــاالت أو أبحــاث ســبق شن�هــا ،ســواء ي� مجلــة إ
أو يغ�هــا ،إضافــة إىل االمتنــاع عــن إرســال مقــاالت منســوخة عــن مجــات أو مواقــع ت
إلك�ونيــة .
نستقبل المراسالت عىل العنوان آ
ال ت ي� :

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