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الربانيون
الشيخ محمد أحمد حسني
املرشف العام

يقــرر اللــه ســبحانه عـ بـر آياتــه القرآنيــة الكريمــة المقبــول والمرفــوض ممــن يؤتيــه الكتــاب
والحكــم والنبــوة ،فليــس ألحــد مــن الخلــق دعــوة النــاس لعبادتــه مــن دون اللــه ،فذلــك الـ شـرك

ف
ض
ـ� الدعــوة
المف ـ ي إىل غضــب البــاري ،ونيــل ســخطه وعذابــه ،ي
و� المقابــل ،فــإن أنبيــاء اللــه وحامـ ي
إليــه جــل ف� عــاه ،يدعــون النــاس ليكونــوا ربانيـ ي ن
ـ� ،مصداقـاً لقولــه عــز وجــل{َ :مــا ك َ ش
ـر أَن يُؤْ ِت َيــهُ
ي
َان ِل َبـ َ ٍ
ـو َة ثُـ َّـم يَ ُقـ َ
ـ�
ون ال ّلـ ِـه َو َلــ ِـك ْن كُونُــواْ َربَّا ِن ِّيـ ي ن َ
ـاب َوا ْل ُح ْكـ َـم َوال ُّن ُبـ َّ
ـول ِلل َّنـ ِ
ال ّلــهُ ا ْل ِك َتـ َ
ـاس كُونُــواْ ِع َبــاداً ِّ يل ِمــن ُد ِ
ـون} (آل عم ـران)79 :
ـاب َو ِب َمــا كُن ُتـ ْـم ت َْد ُر ُسـ َ
ِب َمــا كُن ُتـ ْـم ت َُع ِّل ُمـ َ
ـون ا ْل ِك َتـ َ

معنى ربانيون:
ن
ن
ير� الناس بصغار العلم قبل كباره.
ربا� ،وهو العالم ،وقيل:
الربا� الذي ب ي
ي
الربانيون جمع ي
ف
ن
ـا� هــو الــذي ال زيــادة
ويذكــر أبــو بكــر البغــدادي ي� كتابــه الفقيــه والمتفقــه ،أن العالــم الربـ ي
ف
ن
نز
نز
ـا� ،وصفــه
عــى فضلــه لفاضــل ،وال م�لــة فــوق م�لتــه لمجتهــد ،وقــد دخــل ي� الوصــف لــه بأنــه ربـ ي
أ
ن
ت
ن
ـا� ف ي� اللغــة :الرفيــع
ـ� يقتضيهــا العلــم لهلــه ،ويمنــع وصفــه بمــا خالفهــا ،ومعــى الربـ ي
بالصفــات الـ ي
الدرجــة ف� العلــم ،العــال ن ز
ون
الربَّا ِن ُّي َ
الم�لــة فيــه ،وعــى ذلــك حملــوا قــول اللــه تعــاىلَ { :لـ ْ
ـو َل يَ ْن َهاهُ ـ ُـم َّ
ي
ي
أ
ـاب َو ِب َمــا ُك ْن ُتـ ْـم
ـ� ِب َمــا ُك ْن ُتـ ْـم ت َُع ِّل ُمـ َ
ـن كُونُــوا َربَّا ِن ِّيـ ي ن َ
َو ْال َ ْح َبــا ُر} (المائــدة )63 :وقولــه تعــاىلَ :
{و َل ِكـ ْ
ـون ا ْل ِك َتـ َ
()1

ـون} (آل عم ـران)79 :
ت َْد ُر ُسـ َ

()2

 .1التسهيل لعلوم ن ز
الت�يل.111/ 1 ،
 .2الفقيه والمتفقه.184/ 1 :
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(الربا�) ،وذلك عىل النحو آ
ف
ن
ال ت ي�:
تفس�
يذكر الرازي ف ي�
الكب� أقواال ً ي� ي
التفس� ي
ي
ي

أ
ن
ـا� المنســوب إىل الــرب ،بمعـ نـى كونه عالمـاً به ،ومواظبـاً عىل طاعته.
الول ،قــال ســيبويه :الربـ ي
ن
ن
ـا� ،وهــو الــذي يــرب العلــم،
(الربَّا ِن ُّيـ َ
ـا� ،قــال المـ ب ّ
ـردَّ :
ـون) أربــاب العلــم ،وأحدهــم ربـ ي
الثـ ي

ويــرب النــاس؛ أي يعلمهــم ويصلحهــم ،ويقــوم بأمرهــم ،أ
فاللــف والنــون للمبالغــة ،قــال الواحــدي:
ن
ـا�) منســوب إىل الــرب ،عــى معـ نـى التخصيــص بمعرفــة الــرب وبطاعتــه،
فعــى قــول ســيبويه (الربـ ي

ن
ـا�) مأخــوذ مــن ت
ال�بيــة.
وعــى قــول المـ بـرد (الربـ ي

(الربــا�) هــو الــذي يــر� النــاس ،فالربانيــون هــم والة أ
ن
المــة
الثالــث ،قــال ابــن زيــد:
ي
بي

ف
ــون َواال ْ ْح َبــا ُر( }...المائــدة)63:؛ أي
الربَّا ِن ُّي َ
ــوال َ يَ ْن َهاهُ ُ
والعلمــاء ،وذكــر هــذا أيضــاً ي� قولــه تعاىلَ {:ل ْ
ــم َّ

الــوالة والعلمــاء ،وهمــا الفريقــان اللــذان يطاعــان ،ومعـ نـى آ
اليــة عــى هــذا التقديــر :ال أدعوكــم
إىل أن تكونــوا عبــاداً يل ،ولكــن أدعوكــم إىل أن تكونــوا ملــوكاً وعلمــاء؛ باســتعمالكم أمــر اللــه تعــاىل،
ـوال ســمي رباني ـاً؛ ألنــه
ومواظبتكــم عــى طاعتــه ،قــال القفــال ،رحمــه اللــه :ويحتمــل أن يكــون الـ ي
يطــاع ،كالــرب تعــاىل ،فنســب إليــه.
الرابــع ،قــال أبــو عبيــدة :أحســب أن هــذه الكلمــة ليســت بعربيــة ،إنمــا هــي بع�انيــة أو
النســان الــذي َع ِلــم ،وعمــل بمــا َع ِلــم،
رسيانيــة ،وســواء أكانــت عربيــة أم بع�انيــة ،فهــي تــدل عــى إ
الخــر.
واشــتغل بتعليــم طــرق
ي

(*)
1

ف
ويبـ ي ن
ـون
ـ� ِب َمــا كُن ُتـ ْـم ت َُع ِّل ُمـ َ
ـ� الـرازي كذلــك ،أن (مــا) ي� قولــه تعــاىلَ ...{ :و َلــ ِـكن كُونُــواْ َربَّا ِن ِّيـ ي ن َ

ت
ن
ين
الــ�
ربانيــ�
بمعــى المصــدر مــع الفعــل ،والتقديــر كونــوا
ــم ت َْد ُر ُس َ
ــاب َو ِب َمــا كُن ُت ْ
ا ْل ِك َت َ
ــون} هــي ي

ومعلمـ ي ن
بســبب كونكــم عا ِلمـ ي ن
ـ� ،وبســبب دراســتكم الكتــاب ،وحاصــل الــكالم أن العلــم والتعليــم
ـ� ِ

ض
والدراســة توجــب عــى صاحبهــا كونــه ربانيــاً ،والســبب ال محالــة مغايــر للمســبب ،فهــذا يقتــ ي
الكب�.98/ 8 ،
*
التفس� ي
ي
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أن يكــون كونــه ربانيــاً أمــراً مغايــراً لكونــه عالمــاً ومعلمــاً ،ومواظبــاً عــى الدراســة ،ومــا ذاك إال أن
يكــون بحيــث يكــون تعلمــه للــه ،وتعليمــه ودراســته للــه ،وبالجملــة أن يكــون الداعــي لــه إىل أ
الفعــال
جميعهــا ،طلــب مرضــاة اللــه ،والصــارف لــه عــن أ
الفعــال كلهــا الهــرب عــن عقــاب اللــه ،وإذا ثبــت أن
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يأمــر الخلــق جميعهــم بهــذا المعـ نـى ،ثبــت أنــه يمتنــع منــه أن
ش
�ء واحــد ،وهــو أن الرســول هــو الــذي يكــون منتهــى جهــده
يأمــر الخلــق بعبادتــه ،وحاصــل الحــرف ي

أ
النســان كيــف يمكــن أن يــرف عقــول الخلــق
وجــده رصف الرواح والقلــوب إىل الحــق ،فمثــل هــذا إ
عــن طاعــة الحــق إىل طاعــة نفســه ،وعنــد هــذا يظهــر أنــه يمتنــع ف� أحــد مــن أ
النبيــاء ،صلــوات اللــه
ي
عليهــم ،أن يأمــر غـ يـره بعبادتــه.
آ
النســان ربانيــاً ،فمــن
ود ّلــت اليــة عــى أن العلــم والتعليــم والدراســة ،توجــب كــون إ
اشــتغل بالتعلــم والتعليــم ال لهــذا المقصــود ضــاع ســعيه ،وخــاب عملــه.

()1

ف
ف
ـن
و� موضــع قـر ن يآ� آخــر ُذ ِكــر الربانيــون بصيغــة (رب ّيــون) ،وذلــك ي� قولــه تعــاىلَ :
ـن ِمـ ْ
{و َكأَيِّـ ْ
ي

ف
اسـ َتكَانُوا َوال َّلــهُ
ـ� َقاتَـ َـل َم َعــهُ ِربِّ ُّيـ َ
ـر َف َمــا َوهَ ُنــوا ِل َمــا أَ َصابَ ُهـ ْـم ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه َو َمــا َض ُع ُفــوا َو َمــا ْ
ـون ك َِثـ ي ٌ
نَـ ِب ي ٍّ
ين
كثــرة.
يــن} (آل عمــران ،)146:والربيــون علمــاء ،مثــل
ربانيــ� ،وقيــل :جمــوع ي
الص ِاب ِر َ
ــب َّ
يُ ِح ُّ

()2

وقيــل :الرب ّيــون ،المنقطعــون إىل الــرب عــز وجــل ،الفانيــة عنهــم أوصافهــم وإراداتهــم،
متطلعــون إلرادة اللــه تعــاىل فيهــم.

()3

ن
ـو َوا ْل َم َل ِئ َكـ ُـة
أول العلــم ،فيقــول عــز وجل{:شَ ـ ِـه َد ال َّلــهُ أَنَّــهُ َل ِإ َلــهَ ِإ َّل هُ ـ َ
ـ� عــى ي
واللــه يثـ ي
يــم}(آل عمــران)18:
ــو ا ْل َع ِزيــ ُز ا ْل َح ِك ُ
ــط َل ِإ َلــهَ ِإ َّل هُ َ
ــم َقا ِئ ًمــا ِبا ْل ِق ْس ِ
َوأُو ُلــو ا ْل ِع ْل ِ
الكب�.99 /8 ،
.1
التفس� ي
ي
ن
ز
 .2التسهيل لعلوم الت�يل .119 /1
تفس� السلمي.123/ 1 ،
 .3ي
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الربانيون

أي إن أول العلــم آمنــوا بــه ،واحتجــوا عليــه بمــا ذكــر مــن أ
الدلــة التكوينيــة ش
والت�يعيــة،
ي
النبيــاء ،عليهــم الصــاة والســام ،وقيــل :المهاجــرون أ
قيــل :المـراد بهــم أ
والنصــار ،وقيــل :علمــاء
مؤمـ نـ� أهــل الكتــاب ،كعبــد اللــه بــن ســام وأ�ض ابــه ،وقيــل :علمــاء المؤمنـ ي ن
ـ� جميعهــم ،الذيــن
ي
عرفــوا وحدانيتــه تعــاىل بالدالئــل القاطعــة.

()1

فضل العلم والعلامء:

بمناســبة يــوم المعلــم ،يحســن التذكـ يـر بفضــل العلــم والعلمــاء ف� ضــوء آيــات ن ز
الت�يــل،
ي

وصحيــح ســنة خاتــم النبيـ ي ن
ـت آنَــاء
ـو َقا ِنـ ٌ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فاللــه تعــاىل يقــول{ :أَ َّمـ ْ
ـن هُ ـ َ
آ
ـن َل
ـن يَ ْع َل ُمـ َ
ـون َوا َّل ِذيـ َ
ـاجداً َو َقا ِئم ـاً يَ ْحـ َـذ ُر ْال ِخـ َـر َة َويَ ْر ُجــو َر ْح َمـ َـة َربِّـ ِـه ُقـ ْـل هَ ـ ْـل يَ ْس ـ َت ِوي ا َّل ِذيـ َ
ال َّل ْيـ ِـل َسـ ِ
أ
ـاب} (الزمــر ،)9 :قيــل ألحــد العلمــاء :إنكــم تقولــون العلــم أفضــل مــن
يَ ْع َل ُمـ َ
ـون ِإن ََّمــا يَ َت َذ َّكـ ُـر أُ ْو ُلــوا ْال َ ْل َبـ ِ
المــال ،ثــم نــرى العلمــاء يجتمعــون عنــد أبــواب الملــوك ،وال نــرى الملــوك مجتمعـ ي ن
ـ� عنــد أبــواب

العلمــاء؟ فأجــاب العالــم :بــأن هــذا أيضــاً يــدل عــى فضيلــة العلــم؛ ألن العلمــاء علمــوا مــا ف ي�
()2
المــال مــن المنافــع فطلبــوه ،والجهــال لــم يعرفــوا مــا ف ي� العلــم مــن المنافــع فــا جــرم تركــوه.
بالهميــة أ
مســتوي� ،ال أ
ين
والداء ،وال بالفضــل والدرجــات ،وهــو
غــر
فالعالــم والجاهــل ي

ـون
ـات َوال َّلــهُ ِب َمــا ت َْع َم ُلـ َ
ـن َآم ُنــوا ِمن ُكـ ْـم َوا َّل ِذيـ َ
ـع ال َّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
ـن أُوتُــوا ا ْل ِع ْلـ َـم َد َر َجـ ٍ
ســبحانه يقــول...{ :يَ ْر َفـ ِ
ــر} (المجادلــة)11 :
خَ ِب ي ٌ

ـ� والعلمــاء  -الصنفـ ي ن
الت�يــل ،أن اللــه يرفــع المؤمنـ ي ن
جــاء ف� التســهيل لعلــوم ن ز
ـ� جميع ـاً -
ي
أ
ن
ـا� للمؤمنـ ي ن
ن ش
ـ� الذيــن
درجــات ،فالدرجــات عــى الول للمؤمنـ يـ� ،بــرط أن يكونــوا علمــاء ،وعــى الثـ ي
ليســوا علمــاء ،وللعلمــاء أيضـاً ،ولكــن بـ ي ن
وغ�هــم تفــاوت ،وإذا كان للعلمــاء فضــل
ـ� درجــات العلمــاء ي
عــى العابديــن والشــهداء ،فكيــف بفضلهــم عــى ســائر النــاس؟!
تفس� ب يأ� السعود.17/ 2 ،
 .1ي
الكب�.219 /26 ،
2
التفس� ي
ي
ن
ز
 .3التسهيل لعلوم الت�يل 104/ 4 ،بترصف.
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ف
ـو ِل
وقــد أثبــت إ
ـو ِل َوا ْل َع َمـ ِـلِ ،ل َقـ ْ
المــام البخــاري ي� صحيحــه ،بابـاً عنوانــه :ا ْل ِع ْلـ ُـم قبــل ا ْل َقـ ْ
أ
ال َّلـ ِـه ت ََعـ َ
ـاءَ ،و َّرثُــوا ا ْل ِع ْل َم،
ـالَ { :فا ْع َلـ ْـم أَنَّــهُ َل ِإ َلــهَ إال اللــه} َف َبـ َـدأَ ِبا ْل ِع ْلـ ِـمَ ،وأَ َّن ا ْل ُع َل َمــا َء هُ ـ ْـم َو َرث َ ُة ْالَن ِْب َيـ ِ
مــن أَخَ ـ َـذ ُه أَخَ ـ َـذ ِب َح ـ ٍّ
ـب ِبـ ِـه ِع ْل ًمــا َس ـ َّه َل اللــه لــه طَ ِري ًقــا إىل ا ْل َج َّنـ ِـة،
ظ َو ِافـ ٍـرَ ،و َمـ ْ
ـن َس ـ َلكَ طَ ِري ًقــا يَطْ ُلـ ُ
{و َقا ُلــوا
وقــال َجـ َّـل ِذ ْكـ ُـر ُه{ِ :إن ََّمــا يَخْ ـ ش َ
ـاد ِه ا ْل ُع َل َمــا ُء} وقــال{ :ومــا يَ ْع ِق ُل َهــا إال ا ْل َعا ِل ُمـ َ
ـون} َ
ـى ال َّلــهَ ِمـ ْ
ـن ِع َبـ ِ

ف
ـن
ـن يَ ْع َل ُمـ َ
ـون َوا َّل ِذيـ َ
السـ ِـع ي ِ�} وقــال{ :هَ ـ ْـل يَ ْسـ َت ِوي ا َّل ِذيـ َ
َلـ ْ
ـاب َّ
ـو ُك َّنــا ن َْسـ َـم ُع أَ ْو ن َْع ِقـ ُـل َمــا ُك َّنــا ِ ي� أَ ْص َحـ ِ
ف
(و ِإن ََّمــا
َل يَ ْع َل ُمـ َ
ـرا يُ َف ِّق ْهــهُ ي� الديــن)َ ،
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ( :مــن يُـ ِـر ْد اللــه ِبـ ِـه خَ ـ ي ْ ً
ـون} وقــال النـ ب ي
ـت أَ ن ي ِّ�
الص ْم َص َامـ َـة عــى هــذه َ -وأَشَ ــا َر إىل َق َفــا ُه  -ثُـ َّـم ظَ َن ْنـ ُ
ا ْل ِع ْلـ ُـم ِبال َّت َع ُّلـ ِـم) وقــال أبــو َذ ٍّر :لــو َو َض ْع ُتـ ْـم َّ
ـىل َ ألَنْف َْذتُ َهــا .وقــال ابــن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم  ،قبــل أَ ْن ت ُِجـ ي ز ُ
أُن ِْفـ ُـذ ك َِل َمـ ًـة َسـ ِـم ْع ُت َها مــن النـ ب ي
ـ�وا َعـ َ ي َّ
ن
()1
ـ�} ُح َل َمــا َء ُف َق َهــا َءَ ،ويُ َقـ ُ
ـار ِه.
ـاس{ :كُونُــوا َربَّا ِن ِّيـ ي ن َ
َع َّبـ ٍ
ـالَّ :
ـار ا ْل ِع ْل ِم قبل ِك َبـ ِ
ـا� الــذي يُـ َـرب ي ِّ� النــاس ِب ِصغَ ـ ِ
الربَّـ ِ ي ُّ
م:
و َ
فَضْ ل من َ
علَّ َ
علِ َ
م َ
اكتســاب العلــم والمعرفــة ينبغــي أن تكــون لــه ثم ـرات وتداعيــات ،مــن أبرزهــا نقلهمــا إىل
آ
ن
ن
سا ِئ َيل
ـ� َو َلـ ْ
ـ� ِإ ْ َ
ـو آيَـ ًـةَ ،و َح ِّدثُــوا عــن بَـ ِ ي
الخريــن ،فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :بَلِّغُ ــوا َعـ ِّ ي
ــن ك َ
ــار)
ــوأْ َمق َْع َ
ــىل ُم َت َع ِّم ً
ــر َجَ ،و َم ْ
ــدا َف ْل َي َت َب َّ
وال َح َ
ــد ُه مــن ال َّن ِ
َــذ َب َع َ ي َّ

()2

ف
و� حديث آخر يقولَ ( :ف ْل ُي َب ِّلغ الشَّ ِاه ُد الْغَ ا ِئ َبَ ،ف ُر َّب ُم َب َّل ٍغ أَ ْو َعى من َس ِام ٍع)
ي

()3

ف
و� هــذا الســياق يمكــن اســتحضار الوعــد النبــوي لمــن ييــر لــه اهتــداء شــخص عــن
ي
ض
ن
ـع ٍد -قــالَ :قـ َ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم،
ـ� بــن َسـ ْ
ر� اللــه عنــه  -يَ ْعـ ِ ي
طريقــه ،فعــن َسـ ْهل ،ي
ـال ال َّنـ ِب ي ُّ
أ
ـب ال َّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َ ،ويُ ِح ُّبــهُ ال َّلــهُ َو َر ُســو ُلهُ ،
ـر(َ :ل ُ ْع ِطـ ي َ ن َّ
الرايَـ َـة َغـ ًـدا َر ُجـ ًـا يُ ْف َتـ ُ
يَـ ْ
ـح َعـ َـى يَ َديْـ ِـه ،يُ ِحـ ُّ
ـو َم خَ ْيـ ب َ َ
ـ� َّ

 .1صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب العلم قبل القول والعمل.
أ
ن
ب� إرسائيل.
 .2صحيح البخاري ،كتاب أحاديث النبياء ،باب ما ذكر عن ي
 .3صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب الخطبة أيام ن
م� .
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الربانيون

ـاس َل ْي َل َت ُهـ ْـم أَيُّ ُهـ ْـم يُ ْعطَــىَ ،فغَ ـ َـد ْوا ُك ُّل ُهـ ْـم يَ ْر ُجــو ُهَ ،ف َقـ َ
ـىل؟َ ،ف ِقيـ َـل يَشْ ـ َت ِ يك َع ْي َن ْيـ ِـه،
َف َبـ َ
ـال :أَيْـ َ
ـات ال َّنـ ُ
ـن َعـ ِ ي ٌّ

َفبصـ َ ف
ـعَ ،فأَ ْعطَــا ُهَ ،ف َقـ َ
ـال :أُ َقا ِت ُل ُهـ ْـم َحـ ت َّـى يَكُونُــوا ِم ْث َل َنــا؟
ـن ِبـ ِـه َو َجـ ٌ
ـرأَ َكأَ ْن َلـ ْـم يَ ُكـ ْ
َ َ
ـق ِ ي� َع ْي َن ْيـ ِـه َو َد َعــا َلــهُ َ ،فـ ب َ َ
ــى ر ْس ِــلكَ َح ت َّ ن ز
َــال :انْف ْ
َفق َ
ــب
ــم ِإ َل ِإ
ال ْســا َ ِمَ ،وأَخْ ِب ْ�هُ ْ
ــم ا ْد ُع ُه ْ
ــاح ِت ِه ْم ،ث ُ َّ
َــ� َل ِب َس َ
ــم ِب َمــا يَ ِج ُ
ُــذ َع َ ِ
ــى ت ْ ِ
أ
ـون َلــكَ ُح ْمـ ُـر ال َّن َعـ ِـم).
ـن أَ ْن يَ ُكـ َ
ـر َلــكَ ِمـ ْ
َع َل ْي ِهـ ْـمَ ،ف َوال َّلـ ِـه َل َ ْن يَ ْهـ ِـد َي ال َّلــهُ ِبــكَ َر ُجـ ًـا خَ ـ ي ْ ٌ

()1

ن
ـن
ـ� ال َّلــهُ ِبـ ِـه ِمـ َ
وعــن ب يأ� ُمـ َ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(َ :م َثـ ُـل َمــا بَ َع َثـ ِ ي
ـوس ،عــن النـ ب ي
الهــدى والع ْلــم ،كَم َثــل الغَ يــث الكَ ثــر أَصــاب أَر ًضــاَ ،ف ـكَان منهــا نَقيـ ٌـةَ ،قب َلــت المــاءَ ،فأَنْبتــت ال ـك َ 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 ًء َ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
ن
ـع ِب َذ ِلــكَ َرأْ ًســا،
ـن َلـ ْـم يَ ْر َفـ ْ
ـ� ال َّلــهُ ِبـ ِـهَ ،ف َع ِلـ َـم َو َع َّلـ َـمَ ،و َم َثـ ُـل َمـ ْ
َمـ ْ
ـن َف ُقــهَ ِ ي� ِديـ ِـن ال َّلـ ِـهَ ،ونَف ََعــهُ َمــا بَ َع َثـ ِ ي
ـال أَبُــو َع ْبـ ِـد ال َّلـ ِـهَ :قـ َ
َو َلـ ْـم يَ ْق َبـ ْـل هُ ـ َـدى ال َّلـ ِـه ا َّلـ ِـذي أُ ْر ِسـ ْل ُت ِبـ ِـهَ ،قـ َ
ـت
ـح ُاقَ :وك َ
ـال ِإ ْسـ َ
َان ِم ْن َهــا طَا ِئ َفـ ٌـة َق َّي َلـ ِ
المــاءَ ،قــاع يع ُلــوه المــاء ،والصفْصـ ُـف المس ـتوي مــن أ
ال َ ْر ِض)
ُ ْ َِ ِ َ
ٌ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ
َ َ

()2

وقفة عند معاين عبارات هذا الحديث الرشيف وألفاظه:
جــاء ف ي� عمــدة القــاري ،أن قولــه(َ :م َثــل) بفتــح الميــم والثــاء ،الم ـراد بــه هاهنــا الصفــة

العجبيــة ،ال القــول الســائر ،وقولــه( :مــن الهــدى) قــال الجوهــري :الهــدى الرشــاد والداللــة ،يُذكــر
ويُؤنــث ،يقــال :هــداه اللــه للديــن هــدى ،وهديتــه الطريــق والبيــت هدايــة ،أي عرفتــه ،هــذه لغــة
أهــل الحجــاز ،وغ�هــم تقــول :هديتــه إىل الطريــق ،وإىل الــدار ،حكاهــا أ
الخفــش ،وهــدى واهتــدى
ي
ف
ن
و� االصطــاح ،الهــدى هــو الداللــة الموصلــة إىل ال ُبغيــة ،وقولــه( :والعلــم) هــو صفــة
بمعــى ،ي

والس� ،باب فضل من أسلم عىل يديه رجل.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
 .2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب فضل من علم وعلم.
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ـ�اً ،ال يحتمــل متعلقــه النقيــض ،والم ـراد بــه هاهنــا أ
توجــب تميـ ي ز
الدلــة ش
ال�عيــة ،وقولــه( :الغيــث)
هــو المطــر ،يقــال غــاث الغيــث أ
الرض إذا أصابهــا ،وقولــه( :ن َِق َّيـ ٌـة) مــن النقــاء ،هكــذا هــو عنــد

البخــاري ف� الروايــات جميعهــا ،وقولــه( :قبلــت المــاء) مــن القبــول ،و(ال ـك أ
َل َ) بفتــح الــكاف والــام،
ي
هــو العشــب الرطــب ،وال يقــال لــه حشــيش حـ تـى يهيــج ،وأعشــبت أ
الرض إذا أنبتــت العشــب ،وقيــل:
أ
ض
ـا�
الــكل يطلــق عــى الرطــب مــن النبــات ،واليابــس منــه ،وكــذا رصح بــه ابــن فــارس والجوهــري والقـ ي
غــر قيــاس ،كمــا قالــوا ف ي� حســن جمعــه محاســن،
عيــاض ،وقولــه( :أجــادب) جمــع جــدب ،عــى ي
والقيــاس أنــه جمــع محســن ،أو جمــع جديــب ،وهــو مــن الجــدب الــذي هــو القحــط ،أ
والرض الجدبة
أ
ت
ت
ـ� ال تـ شـرب لصالبتهــا ،فــا تنبــت شــيئاً ،وأجــدب القــوم
الـ ي
ـ� لــم تمطــر ،والم ـراد هاهنــا الرض الـ ي
أصابهــم الجــدب.
ن
بمعــى ،لغتــان ،وقيــل :ســقاه ناولــه
قولــه( :وســقوا) قــال أهــل اللغــة :ســقى وأســقى
ليـ شـرب ،وأســقاه جعــل لــه ســقياً ،وقولــه( :طائفــة) أي قطعــة أخــرى مــن أ
الرض ،وقولــه(ِ :قيعــان)
أ
ت
الــ� ال نبــات فيهــا،
بكــر القــاف ،جمــع القــاع ،وهــي الرض المتســعة ،وقيــل الملســاء ،وقيــل ي

ف
ــن َف ُقــهَ ) أي فهــم.
وهــذا هــو المــراد ي� الحديــث ،وقولــه(َ :م ْ

()1

وقــد أشــاد النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بالعلمــاء ،ت
واس�ســل ف ي� بيــان فضلهــم ،ورفيــع
بي

منازلهــم ،فبـ ي ن
ـ� أن أهــل العلــم يُغبطــون ،عــى مــا آتاهــم اللــه مــن الحكمــة ،ومــا وفقهــم ســبحانه
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم:
لتعليــم النــاس الخـ يـر ،فعــن َع ْبـ َـد ال َّلـ ِـه بــن َم ْسـ ُ
ـع ٍ
ود ،قــال :قــال النـ ب ي
َ(ل َح َسـ َـد إال ف� اث ْ َن َتـ ي ْ ن
ـالَ ،ف ُسـ ِّل َ
ـ�؛ َر ُجـ ٌـل آتَــا ُه اللــه َمـ ً
ـقَ ،و َر ُجـ ٌـل آتَــا ُه اللــه ا ْل ِحك َْمـ َـة،
ط عــى هَ َلكَ ِتـ ِـه ف ي� ا ْل َحـ ِّ
ي
ِ

ـو يَ ْقـض ِ ي بهــاَ ،ويُ َع ِّل ُم َهــا)
َف ُهـ َ

()2

 .1عمدة القاري.78 - 77/ 2 ،
ف
 .2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب االغتباط ي� العلم والحكمة.
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الربانيون

ف
ت
ة
ت
ل
ا
�
�
ح
�
ع
ا ا ي�� دد

ومــن تقديــر الســلف الصالــح للعلــم ،أنهــم كانــوا يحرصــون عــى طلبــه ،حـ تـى إنهــم كانــوا
يتناوبــون عــى حضــور مجالســه ،ويعلــم الحــا�ض منهــم الغائــب ،ففــي صحيــح البخــاري ،بَــاب
التنــاوب ف� ا ْلع ْلــم ،وفيــه عــن عمــر ،قــال( :كنــت أنــا وجــار ل مــن ْ أ
الَن َْصـ ف ن
ـ� أُ َم َّيـ َـة بــن َزيْـ ٍـد،
َّ َ ُ ِ ي ِ ِ
َُ َ
ََ ٌ ي
ِ
ـار ي� بَـ ِ ي
نز
ـ� َ
ـ� ُل
ـاو ُب الـ ن ُّ ز ُ
ـو ِ يال ا ْل َم ِدي َنـ ِـةَ ،و ُك َّنــا نَ َت َنـ َ
ـي مــن َعـ َ
ول عــى رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يَـ ْ ِ
َو ِهـ َ
ـر ِه ،وإذا نَ ـ َز َل َف َعـ َـل ِم ْثـ َـل
يَ ْو ًمــاَ ،وأَنْـ ِـز ُل يَ ْو ًمــا ،فــإذا نَ َز ْلـ ُ
ـر ذلــك ا ْل َيـ ْ
ـو ِم مــن ا ْل َو ْحـ ِـي َو َغـ ي ْ ِ
ـت ِج ْئ ُتــهُ ِبخَ ـ ب َ ِ

ـ� َل صاحـ أ
رض
نز
ـت،
ـا� �ض َ ْ بًــا شَ ـ ِـد ًيدا ،فقــال :أَثَـ َّـم هــوَ ،فف َِز ْعـ ُ
ـار ُّي يــوم ن َْوبَ ِتـ ِـهَ ،فـ َ َ َب بَـ ِب ي
ـ� ْالَن َْصـ ِ
ذلــكَ ،فـ َ َ َ ِ ِب ي
ـك ،فقلــت:
ـت إليــه ،فقــال :قــد َحـ َـد َث أَ ْمـ ٌـر َع ِظيـ ٌـم ،قــالَ :ف َدخَ ْلـ ُ
َفخَ َر ْجـ ُ
ـي تَ ْبـ ِ ي
ـت عــى َحف َْصـ َـة ،فــإذا ِهـ َ
ـ�  ،صــى اللــه
ـن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم؟ قالــتَ :ل أَ ْد ِري ،ثُـ َّـم َدخَ ْلـ ُ
طَ َّل َق ُكـ َّ
ـت عــى النـ ب ي
ـر)
عليــه وســلم ،فقلــت وأنــا َقا ِئـ ٌـم :أَطَ َّل ْقـ َ
ـت ِن َســا َءكَ ؟ قــالَ :ل ،فقلــت اللــه أَ ْكـ ب َ ُ

()1

انتزاع العلم وقبض العلامء:

أخــر الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن خطــورة االفتقــار إىل وجــود أهــل العلــم،
ب
ـن َع ْمـ ٍـروَ ،ف َسـ ِـم ْع ُتهُ يَ ُقـ ُ
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه
فعــن ُعـ ْـر َو َة ،قــالَ :حـ َّ
ـج َع َل ْي َنــا َع ْبـ ُـد ال َّلـ ِـه بْـ ُ
ـولَ :
(سـ ِـم ْع ُت ال َّنـ ِب ي َّ

نز
َو َس ـ َّل َم ،يَ ُقـ ُ
ـع َق ْبـ ِـض
ـن يَ ْن ت َ زِ� ُعــهُ ِم ْن ُهـ ْـم َمـ َ
الع ْلـ َـم بَ ْعـ َـد أَ ْن أَ ْعطَاك ُُمــو ُه ان تِ ز َْ�ا ًعــاَ ،و َل ِكـ ْ
ـ� ُع ِ
ـولِ :إ َّن ال َّلــهَ ال َ يَـ ْ ِ
َــاس ُج َّه ٌ
ــون)
ــون َويَ ِض ُّل َ
ــمَ ،ف ُي ِض ُّل َ
ــال ،يُ ْســ َت ْف َت ْو َن َف ُي ْف ُت َ
ُ
ــون ِب َرأْ ِي ِه ْ
ــاء ِب ِع ْل ِم ِه ْ
الع َل َم ِ
ــمَ ،ف َي ْبقَــى ن ٌ

()2

وحــذر عليــه الصــاة والســام ،مــن زمــان يعمــه الجهــل ،ويتـ ن
ـد� فيه مســتوى التعليــم ،ففي
أ
ش
� ٌء مــن
ـور ا ْل َج ْهـ ِـل ،وقــال َر ِب َ
ـع ا ْل ِع ْلـ ِـم َوظُ ُهـ ِ
صحيــح البخــاري ،بــاب َر ْفـ ِ
يعـ ُـةَ :ل يَ ْن َب ِغــي ِل َ َحـ ٍـد ِع ْنـ َـد ُه َ ي ْ

ف
و� هــذا البــاب مــن الصحيــح ،عــن أَنَـ ِـس ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى الله
ا ْل ِع ْلـ ِـم أَ ْن يُ َض ِّيـ َ
ـع نَف َْســهُ  .ي
ش
ش
� َب ا ْلخَ ْمـ ُـرَ ،ويَظْ َهـ َـر ال ِّزنَا)
الســا َع ِة أَ ْن يُ ْر َفـ َ
ـع ا ْل ِع ْلـ ُـمَ ،ويَ ْث ُبـ َ
� ِاط َّ
ـت ا ْل َج ْهـ ُـلَ ،ويُ ْ َ
عليــه وســلم(ِ :إ َّن مــن أَ ْ َ

()3

 .1صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب التناوب ف ي� العلم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس.
 .3صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب رفع العلم وظهور الجهل.
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ـض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :يُ ْق َبـ ُ
وعــن َســا ِلم ،قــال :ســمعت أَبَــا هُ َريْـ َـر َة عــن النـ ب ي

ـ�َ ،ويَكْ ـرث ُ ُ ا ْل َهـ ْـر ُجِ ،قيـ َـل :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،ومــا ا ْل َهـ ْـر ُج؟ فقــال :هَ َكـ َـذا
ا ْل ِع ْلـ ُـمَ ،ويَظْ َهـ ُـر ا ْل َج ْهـ ُـلَ ،وا ْل ِفـ ت َ ن ُ

يــد ا ْل َق ْت َ
ــل).
بيــدهَ ،ف َح َّر َف َهــاَ ،كأَنَّــه يُ ِر ُ
وفيــه عنــه أيضـاً ،قــال َ :أ
(ل ُ َح ِّدث َ َّن ُكـ ْـم َح ِدي ًثــا َل يُ َح ِّدث ُ ُكـ ْـم أَ َحـ ٌـد بَ ْعـ ِـدي ،ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه،
ش
الســا َع ِة أَ ْن يَ ِقـ َّـل ا ْل ِع ْلـ ُـمَ ،ويَظْ َهـ َـر ا ْل َج ْهـ ُـلَ ،ويَظْ َهـ َـر ال ِّزنَــا،
� ِاط َّ
صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :مــن أَ ْ َ
ــال ،ت
()2
الر َج ُ
َوتَكْ ــرث ُ َ ال ِّن َســا ُءَ ،ويَ ِق َّ
ــد)
حــى يَك َ
ُــون ِلخَ ْم ِس ي ن َ
ــم ا ْل َو ِاح ُ
ــرأَ ًة ا ْل َق ِّي ُ
ــ� ْام َ
ــل ِّ
()1

التفقه يف الدين:

ت
ـ�
طلــب العلــم النافــع فضلــه عظيــم ،وتعليــم النــاس جـزاؤه كبـ يـر ،ومــن أبــرز العلــوم الـ ي
لطالبهــا فضــل وافــر ،التفقــه ف� علــوم ش
ال�يعــة والديــن ،قــال ُح َم ْيـ ُـد بــن عبــد الرحمــن :ســمعت
ي
ـرا،
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :مــن يُـ ِـرد اللــه ِبـ ِـه خَ ـ ي ْ ً
ُم َع ِاويَـ َـة خَ ِطي ًبــا يقــول :ســمعت النـ ب ي
ي َف ِّقهــهُ ف� الديــن ،وإنَّمــا أنــا َقاســم ،وال َّلــهُ يعطــي ،و َلــن تَـز َال هــذه ْ أ
ال ُ َّمـ ُـة َقا ِئ َمـ ًـة عــى أَ ْمـ ِـر ال َّلـ ِـهَ ،ل
َ ْ َ
ِ ٌ َ
ُ ْ ي ِّ ِ َ ِ َ
ُْ ِ
ض
�هُ ـ ْـم مــن خَ ا َل َف ُهـ ْـم حـ تـى يَ ـ ِأْ ت ي َ� أَ ْمـ ُـر ال َّلـ ِـه)
يَ ُ ُّ

()3

وعلمنــا الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ليــس الحــرص عــى طلــب العلــم فحســب ،بــل
ـاس ،قــال َ :ن
ـ� رســول ال َّلـ ِـه،
والدعــاء لمــن نحــب بتعلــم الديــن ،والتوفيــق إليــه ،فعــن ابــن َع َّبـ ٍ
(ض َّمـ ِ ي
ــاب)
صــى اللــه عليــه وســلم ،وقــال( :اللهــم َع ِّل ْمــهُ ا ْل ِك َت َ
ـت لــه َو ُضــو ًءا ،قــال :مــن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،دخــل ا ْلخَ ـ َـا َءَ ،ف َو َض ْعـ ُ
وعنــه( :أَ َّن النـ ب ي
ف
يــن)( ،)5فــكان الدعــاء للمــرء المحســن بالتفقــه ف ي�
َو َض َ
ــر ،فقــال :اللهــم َف ِّق ْهــهُ ي� ِّ
ــع هــذا؟ َفأُخْ ِب َ
الد ِ
()4

الديــن ،مكافــأة مجزيــة لــه عــن إحســانه.
 .1صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.
 .2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب رفع العلم وظهور الجهل.
خ�اً يفقهه ف ي� الدين.
 .3صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من يرد الله به ي
الن� ،صىل الله عليه وسلم« :اللهم علمه الكتاب».
 .4صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب قول ب ي
 .5صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب وضع الماء عند الخالء.
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توقري املعلمني ،وتسهيل سبل العيش الكريم لهم:
ف
الســام ،وعنــد خيار الخلــق ،الذيــن يُ َقــدرون المعروف
المعلــم مبجــل محـ تـرم ي� ديــن اللــه إ

وأهلــه ،والمعلــم بــدوره ينبغــي أن يطمـئ ن لمقامــه هــذا ،حـ تـى وإن تنكــر بعــض النــاس لــه ،فهــو ف ي�
نهايــة المطــاف يــدرك أن ج ـزاء المعــروف ال يضيــع بـ ي ن
ـ� اللــه وخلقــه ،متمث ـا ً قــول الشــاعر:
الع ُ
الناس
رف بَ ي ن َ
ال يَذهَ ُب ُ
� ال َل ِه َو ِ

وازيَهُ
َمن يَ َ
فع ِل الخَ ي َ� ال يَ َ
عدم َج ِ

والمعلمــون الذيــن تتلمــذ عــى أيديهــم كبــار القــوم وصغارهــم ،وانتفعــوا بتوجيهاتهــم،
ت
ينبغــي أن يُ ْذكَــروا دائمــاً
كب�يــن ،وينبغــي أن تخصــص لهــم
بالخــر ،ويُ َع َاملــوا
باحــرام وتقديــر ي
ي
ولغ�هــم مــن طلبــة العلــم والعمــل،
الرواتــب المجزيــة ،والمكافــآت المنصفــة ،المشــجعة لهــم ،ي
ليختــاروا التخصــص ف� مجــاالت ت
ال�بيــة والتعليــم ،والعمــل ف ي� هــذا الميــدان ،وعنــد بعــض أمــم
ي

الرض يجــد المعلــم مــن التقديــر والنصــاف مــا ال يجــده عنــد غ�هــا أو أغلبهــا ،أ
أ
وللســف الشــديد،
إ
ي
فالمعلــم الــذي يشــبه الشــمعة الـ تـ� تحـ تـرق لتـض ء الــدرب آ
للخريــن ،ينبغــي أن يصــان مقامــه عــن
ي
ي
أن يخــدش ،أو يبخــس حقــه ،فهــا توفــق أمــة خــر أ
النــام ،وخاتــم النبيـ ي ن
ـ� ،ومعلــم النــاس الحكمة،
ي

ـ� ،والتمـ ي ز
وهاديهــم إىل ال ـراط المســتقيم ،إىل إك ـرام المعلمـ ي ن
ـ� ف ي� تقديرهــم وإجاللهــم ،انطالق ـاً
مــن هــدى دينهــا ،وتأســياً بمنهــج نبيهــا ،عليــه مــن اللــه أفضــل الصــاة ،وأتــم التســليم.
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صالة مسبل الثوب
الشيخ إبراهيم خليل عوض الله
رئيس التحرير

مســألة فقهيــة فرعيــة يجعــل منهــا بعــض النــاس قضيــة القضايــا ،عــى ديــدن الذيــن يركــزون
اهتمامهــم عــى الشــكليات عــى حســاب المضامـ ي ن
ـ� ،وعــى المظاهــر عــى حســاب الجواهــر ،واللــه

تعــاىل نبــه إىل خلــل هــذا الديــدن بقولــه عــز وجــلَ { :قا َلـ أ
ـن ُقو ُلــوا
اب َآم َّنــا ُقـ ْـل َلـ ْـم ت ُِؤْم ُنــوا َو َل ِكـ ْ
ِ
ـت ْال َ ْعـ َـر ُ

أَس ـ َلمنا و َلمــا يدخُ ــل ْاليمـ ف
ـن أَ ْع َما ِل ُكـ ْـم شَ ـ ْي ًئا ِإ َّن
ْ ْ َ َ َّ َ ْ ِ ِإ َ ُ
ـان ِ ي� ُق ُل ِوب ُكـ ْـم َو ِإ ْن ت ُِط ُ
يعــوا ال َّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َل يَ ِل ْت ُكـ ْـم ِمـ ْ
ـم} (الحج ـرات)14:
ال َّلــهَ َغ ُفــو ٌر َر ِحيـ ٌ

ت
ـ�
اليمــان القلــوب هــو المعيــار ،وليــس زعــم إ
فدخــول إ
اليمــان باللســان ،وبالمظاهــر الـ ي
ف
اليمــان ودعائمــه ولوازمــه ،ورســول ال َّلـ ِـه،
قــد يبعــد أصحابهــا ي� كثـ يـر مــن أحوالهــم عــن متطلبــات إ
ـن يَ ْنظُـ ُـر إىل ُق ُل ِوب ُكـ ْـم
صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول(ِ :إ َّن ال َّلــهَ َل يَ ْنظُـ ُـر إىل ُص َو ِر ُكـ ْـم َوأَ ْم َوا ِل ُكـ ْـمَ ،و َل ِكـ ْ
ن
الصنعــا� :أي أن المجــازاة والمحاســبة إنمــا تكــون عــى مــا ف ي� القلــب دون
ُــم) ( ،)1يقــول
َوأَ ْع َما ِلك ْ
ي
الصــورة الظاهــرة ،أ
()2
والعمــال البــارزة ،فــإن عمدتهــا النيــات ،ومحلهــا القلــب.
الزار ،كغـ يـره مــن ســائر المســائل الفقهيــة ،يلــزم الباحــث فيهــا تعمــق ف ي�
وأحــكام إســبال إ
الدلــة الــواردة بالخصــوص ،وآراء الفقهــاء والعلمــاء ف� فهــم معانيهــا ،واســتنباط أ
ـا� أ
ن
الحــكام
معـ ي
ي
الفقهيــة منهــا ،قبــل الخلــوص إىل أي اســتنتاج متعجــل بالخصــوص.
 .1صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب تحريم ظلم المسلم ،وخذله ،واحتقاره ودمه ،وعرضه ،وماله.
ب
 .2سبل السالم.195 /4 ،
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صالة مسبل الثوب

كلم ة� العدد

معنى املسبل:
يذكــر الســندي ،أن المســبل مــن أســبل؛ أي مــن يطــول ثوبــه ويرســله إىل أ
الرض إذا مـ شـى،
واللفــظ مطلــق ،إال أن بعــض الروايــات تفيــد تقيــده بمــا إذا فعــل ذلــك تكـ بـراً ،وأمــا غـ يـره فأمــره أخــف
إن شــاء اللــه تعــاىل.
ســ� ابــن ماجــة ،المســبل إزاره ،هــو الــذي يطــول ثوبــه ويرســله إىل أ
ف
و� ش�ح ن ن
الرض إذا
ي
()2
ش
كــرا واختيــاالً.
مــى ،وإنمــا يفعــل ذلــك ب
()1

ف
ف
الزار والقميــص والعمامــة،
الســبال يكــون � إ
جــاء ي� ش�ح النــووي عــى صحيــح مســلم ،إ
الزار وحــده ألنــه كان عامــة لباســهم ،وحكــم غـ يـره مــن
المــام الطـ بـري وغـ يـره :وذكــر إســبال إ
وقــال إ
القميــص وغـ يـره حكمــه ،وقــد جــاء ذلــك مبين ـاًَ منصوص ـاً عليــه ،مــن كالم رســول اللــه ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،واللــه أعلــم.

()3

التنفري من إسبال الثوب تكربا ً:
المــام النــووي إســبال الثــوب تحــت الكعبـ ي ن
لغ�هــا فهــو
يحــرم إ
ـ� إن كان للخيــاء ،فــإن كان ي
مكــروه ،وظواهــر أ
الحاديــث ف ي� تقييدهــا بالجــر خيــاء ،تــدل عــى أن التحريــم مخصــوص بالخيــاء،
الســبال للنســاء.
وأجمــع العلمــاء عــى جــواز إ

()4

ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ث َ َلثَـ ٌـة َل يُ َك ِّل ُم ُهــم اللــه يــوم ا ْل ِق َي َام ِة،
وعــن ب يأ� َذ ٍّر ،عــن النـ ب ي

اب أَ ِليـ ٌـم ،قــالَ :فق ََرأَهَ ــا رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
وال يَ ْنظُـ ُـر ِإ َل ْي ِهـ ْـم ،وال يُ َزك ِِّيهـ ْـمَ ،و َل ُهـ ْـم َعـ َـذ ٌ
ــم يــا َر ُس َ
وســلم ،ث َ َ
ــه؟ قــال :ا ْل ُم ْس ِــب ُل،
ــروا ،مــن هُ ْ
ــول ال َّل ِ
ــا َث مــراراً ،قــال أبــو َذ ٍّر :خَ ابُــوا َوخَ ِ ُ
ــف ا ْلــك َِاذ ِب)
ــانَ ،وا ْل ُم َنف ُ
َوا ْل َم َّن ُ
ِّــق ِســ ْل َع َتهُ ِبا ْل َح ِل ِ

()5

ئ
 .1حاشية السندي عىل ن ن
س�
النسا�.245 /7 ،
ي
 .2ش�ح ن ن
س� ابن ماجة.160 /1 ،
 .3صحيح مسلم شب�ح النووي.116 /2 ،
 .4صحيح مسلم شب�ح النووي.62/ 14 ،
الزار ،والمن بالعطية ،وتنفيق السلعة بالحلف....
اليمان ،باب بيان غلظ تحريم إسبال إ
 .5صحيح مسلم ،كتاب إ
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فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يتوعــد مســبل الثــوب خيــاء بعــذاب بئيــس ،ومنــه أن
اللــه لــن ينظــر إليــه يــوم القيامــة ،والنظــر هنــا مجــاز عــن الرحمــة؛ أي ال يرحمــه اللــه.

()1

النهي العام عن الكرب وذم املتكربين:
الســام ،قــال النــووي :المخيلــة ،والبطــر ،والكـ بـر ،والزهــو ،والتبخـ تـر
الخيــاء خلــق يذمــه إ
كلهــا بمعـ نـى واحــد ،وهــو حـرام ،ويقــال :خــال الرجــل خــاالً ،واختــال اختيــاالً ،إذا تكـ بـر ،وهــو رجــل
كــر.
خــال ،أي
متكــر وصاحــب خــال ،أي صاحــب ب
ب

()2

ف
{و َل
وقــد نهــى اللــه ،جــل ي� عــاه ،عــن الكـ بـر واالســتعالء عــى الخلــق ،فقــال جــل شــأنهَ :

أ
ف أ
ـال طُـ ً
ـن تَ ْب ُلــغَ ا ْل ِج َبـ َ
َان َسـ ِّي ُئهُ ِع ْنـ َـد َربِّــكَ
ـول * ك ُُّل َذ ِلــكَ ك َ
ـن تَخْ ـ ِـر َق ْال َ ْر َض َو َلـ ْ
ت َْمـ ِـش ِ ي� ْال َ ْر ِض َم َر ًحــا ِإنَّــكَ َلـ ْ
(الرساء)38 - 37:
َمكْ ُروهً ــا} إ

وأثبــت الق ـرآن الكريــم ف ي� ثنايــا آياتــه الكريمــة وصيــة لقمــان البنــه ،المتضمنــة نهيــه عــن

تصعــر الخــد للنــاس ،فقــال ســبحانه{ :و َل تُصعــر خَ ــدكَ للنــاس و َل تَمــش ف� ْ أ
ال َ ْر ِض َم َرحـاً ِإ َّن ال َّلــهَ َل
ي
َ َ ِّ ْ َّ ِ َّ ِ َ ْ ِ ِ ي
يحــب ك َُّل مخْ تــال َفخُ ور}(لقمــان ،)18 :وتصعــر الخــد للنــاس والمـ شـى ف� أ
الرض مرح ـاً ،كنايــة عــن ذم
ّ
ي
ُ ِ ُّ
ُ َ ٍ
ي ي
ٍ
والكــر واالســتعالء عــى الخلــق.
المخيلــة
ب

المتك�يــن مــن خلقــه ،ففــي بعضهــم
و�ض ب اللــه ف ي� قرآنــه الكريــم أمثلــة عديــدة لمــآل
ب

يقــول عــز وجــل{ :و َقــارون وفرعــون وهَ امــان و َل َقــد جاءهُ ــم مــوس با ْلبينــات َفاسـتكْ �وا ف� ْ أ
ال َ ْر ِض َو َمــا
َ ُ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِ َ ِّ َ ِ ْ َ ب َ ُ ِ ي

الص ْي َحـ ُـة
ـاب ِق ي ن َ
ـن أَ ْر َس ـ ْل َنا َع َل ْيـ ِـه َح ِاص ًبــا َو ِم ْن ُهـ ْـم َمـ ْ
� * َف ـك ًُّل أَخَ ْذنَــا ِب َذن ِْبـ ِـه َف ِم ْن ُهـ ْـم َمـ ْ
ـن أَخَ َذتْــهُ َّ
كَانُــوا َسـ ِ
أ
ـن كَانُــوا أَنْف َُس ـ ُه ْم
ـن أَغ َْر ْق َنــا َو َمــا ك َ
َان ال َّلــهُ ِل َيظْ ِل َم ُهـ ْـم َو َل ِكـ ْ
ـن خَ َس ـ ْف َنا ِبـ ِـه ْال َ ْر َض َو ِم ْن ُهـ ْـم َمـ ْ
َو ِم ْن ُهـ ْـم َمـ ْ
ــون }(العنكبــوت)40 - 39:
يَظْ ِل ُم َ
 .1عون المعبود.95 /11 ،
 .2صحيح مسلم شب�ح النووي.61 - 60/ 14 ،
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ون} (الصافات)35 :
ْ� َ
وقــال ســبحانه عــن أمثالهم{ِ :إنَّ ُهـ ْـم كَانُوا ِإ َذا ِق َيل َل ُهـ ْـم َل ِإ َلهَ ِإ َّل ال َّلهُ يَ ْسـ َتك ِب ُ

ـتك�ين توعدهــم بجهنــم مثــوى لهــم ،حســب مــا نصــت عــى ذلــك آيــات
ومــن تبكيــت المسـ ب
ـار أَ ْذهَ ْب ُتـ ْـم طَ ِّي َبا ِت ُكـ ْـم ِ ف ي�
قرآنيــة عديــدة ،حيــث يقــول جـ ّـل شــأنهَ :
ـو َم يُ ْعـ َـر ُض ا َّل ِذيـ َ
{ويَـ ْ
ـن َك َفـ ُـروا َعـ َـى ال َّنـ ِ
حيات ُكــم الدنْيــا واسـتمتعتم بهــا َفا ْليــوم تُجـزون عـ َـذاب ا ْلهــون بمــا كُنتــم تَسـتكْ� ف أ
ـر
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِ ِ َ ُ ْ ْ َ ِب ُ َ
َ َ ِ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ َ
ون ِ ي� ْال َ ْر ِض ِبغَ ـ ي ْ ِ
ا ْلحــق وبمــا كُنتــم تَفْس ـقُون} أ
(الحقاف)20:
َ
َ ِّ َ ِ َ
ُ ْ ُ

ــم ِاء َو َل
اســ َتكْ ب َ ُ�وا َع ْن َهــا َل تُ َف َّت ُ
الس َ
ــح َل ُه ْ
وقــال تعــاىل{ِ :إ َّن ا َّل ِذ َ
ــم أَبْ َ
ــو ُ
اب َّ
يــن ك ََّذبُــوا ِبآيَا ِت َنــا َو ْ

ف
ـن َج َه َّنـ َـم ِم َهــا ٌد
يَ ْدخُ ُلـ َ
ـاط َوك ََذ ِلــكَ ن َْجـ ِـزي ا ْل ُم ْج ِرِمـ ي ن َ
ـون ا ْل َج َّنـ َـة َحـ ت َّـى يَ ِلـ َ
ـ� * َل ُهـ ْـم ِمـ ْ
ـج ا ْل َج َمـ ُـل ِ ي� َسـ ِّـم ا ْل ِخ َيـ ِ
�} أ
(العــراف)41 - 40:
ــزي الظَّا ِل ِم ي ن َ
ــن َف ْو ِق ِه ْ
َو ِم ْ
ــم غ َ
َــو ٍاش َوك ََذ ِلــكَ ن َْج ِ

يــن
وتوعــد ســبحانه
ب
اب َج َه َّن َ
ــم خَ ا ِل ِد َ
المســتك� بعــذاب أليــم ،فقــال تعاىلَ {:فا ْدخُ ُلــواْ أَبْ َ
ــو َ
ـوى
اب َج َه َّنـ َـم خَ ا ِل ِديـ َ
ـوى ا ْل ُم َتكَ ب ِّ ِ� َ
ـس َم ْثـ َ
ين}(النحــل{ِ ،)29:قيـ َـل ا ْدخُ ُلــوا أَبْـ َ
ـس َم ْثـ َ
ـو َ
ـن ِفي َهــا َف ِب ْئـ َ
ِفي َهــا َف َل ِب ْئـ َ
ين}(غافــر،)76:
اب َج َه َّن َ
ْــوى ا ْل ُم َتكَ ب ِّ ِ� َ
ا ْل ُم َتكَ ب ِّ ِ� َ
ــم خَ ا ِل ِد َ
ــس َمث َ
يــن} (الزمــر{ ،)72:ا ْدخُ ُلــوا أَبْ َ
ــو َ
يــن ِفي َهــا َف ِب ْئ َ

ـر ُم ْس ـ َتك ِبْ�اً َكأَن َّلـ ْـم
وقــال ســبحانهَ :
ـاك أَ ِثيـ ٍـم* يَ ْسـ َـم ُع آيَـ ِ
{ويْـ ٌـل ِّل ـك ُِّل أَ َّفـ ٍ
ـات ال َّلـ ِـه تُ ْتـ َـى َع َل ْيـ ِـه ثُـ َّـم يُـ ِ ُّ
ن
ش
{و َقـ َ
ـو� أَ ْس ـ َت ِج ْب َل ُكـ ْـم ِإ َّن
ـر ُه ِب َعـ َـذ ٍاب أَ ِل ٍيم}(الجاثيــة ،)8 - 7:وقــال تعــاىلَ :
ـال َربُّ ُكـ ُـم ا ْد ُعـ ِ ي
يَ ْسـ َـم ْع َها َف َبـ ِّ ْ
ين}(غافــر)60:
ــن ِع َبــا َ ِد ت ي� َســ َي ْدخُ ُل َ
ْ� َ
ون َج َه َّن َ
ــم َد ِاخ ِر َ
ون َع ْ
ا َّل ِذ َ
يــن يَ ْســ َتك ِب ُ

أ
اف
ويصــف اللــه حــال المسـ ب
ـتك�ين يــوم الديــن ،فيقــول جــل شــأنهَ :
ـاب ال َ ْعـ َـر ِ
{ونَــا َدى أَ ْص َحـ ُ

رجــاال يعر ُفونَهــم بســيماهُ م َقا ُلــواْ مــا أَ ْغـ نـى عن ُكــم جمع ُكــم ومــا كُنتــم ت َسـتكْ�ون} أ
(العراف ،)48:وحال
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ِب ُ َ
َ
َِ ًَِْ ُ ْ ِ ِ َ ْ

ـن أَظْ َلـ ُـم ِم َّمـ ِـن
المسـ ب
ـتك�ين وهــم يواجهــون شــدة المــوت وســكراته صعــب ،حيــث يقــول تعــاىلَ :
{و َمـ ْ
ت
ش
ـرى َعـ َـى ال ّلـ ِـه ك َِذب ـاً أَ ْو َقـ َ
ـال َس ـأُ ِنز ُل ِم ْثـ َـل َمــا أَنَـ َ
� ٌء َو َمــن َقـ َ
ـزل ال ّلــهُ
ـي ِإ َ ي َّل َو َلـ ْـم يُـ َ
ا ْفـ َ َ
ـال أُ ْو ِحـ َ
ـوح ِإ َل ْيـ ِـه َ ي ْ

آ
و َلــو تَــرى إذ الظَّالمـ ف
ـو َم ت ُْج َز ْو َن
ُِ َ
ـو ِت َوا ْل َمل ِئ َكـ ُـة بَ ِاسـطُواْ أَيْ ِد ِيهـ ْـم أَخْ ِر ُجــواْ أَنف َُسـك ُُم ا ْل َيـ ْ
ات ا ْل َمـ ْ
ـون ِ ي� غ ََمـ َـر ِ
َ ْ َ ِِ
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ــى ال ّلــه غَــر ا ْلحــق وكُنتــم عــن آياتــه ت َســتكْ�ون} أ
َع َ
ــون َع َ
(النعام)93:
ِ ي ْ َ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِب ُ َ
ــم تَقُو ُل َ
ــون ِب َمــا كُن ُت ْ
ــذ َ
اب ا ْل ُه ِ

ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(َ :ل يَ ْدخُ ـ ُـل ا ْل َج َّنـ َـة
وعــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن َم ْسـ ُ
ـع ٍ
ود ،عــن النـ ب ي
الر ُج َ
ــر ،قــال َر ُج ٌ
مــن كان ف ي� َق ْل ِب ِــه ِم ْثق ُ
ُــون ث َ ْوبُــهُ َح َســ ًناَ ،ون َْع ُلــهُ
ــب أَ ْن يَك َ
ــل يُ ِح ُّ
ــلِ :إ َّن َّ
َــال َذ َّر ٍة مــن ِك ب ْ ٍ
ــب ا ْل َج َم َ
َح َســ َن ًة؟ قــالِ :إ َّن ال َّلــهَ َج ِم ٌ
ــق(َ ،)1وغ َْمــ ُ
ط النــاس )
ــر ا ْل َح ِّ
يــل يُ ِح ُّ
ــال ،ا ْل ِك ب ْ ُ
ــر بَطَ ُ

()3( )2

َاسـ ِـم -صــى اللــه عليــه وســلم( :بَ ْي َن َمــا َر ُجـ ٌـل
ـ�  -أو قــال أبــو ا ْلق ِ
وعــن أبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،قــال النـ ب ي
يم ـ ش ف
ـو ِم ا ْل ِق َي َام ِة)
ـى ي� ُح َّلـ ٍـة ت ُْع ِج ُبــهُ نَف ُْســهُ ُ ،م َر ِّجـ ٌـل ُج َّم َتــهُ (ِ ،)4إ ْذ خَ َسـ َـف اللــه ِبـ ِـهَ ،ف ُهـ َ
ـو يَ َت َج ْل َجـ ُـل( )5إىل يَـ ْ
َْ ِ ي

()6

ف
ــه ،أَ َّن أَبَــا ُه حدثــه ،أَ َّن َر ُس َ
ــه ،صــى اللــه عليــه
ــول ال َّل ِ
و� روايــة عــن َســا ِل ِم بــن عبــد ال َّل ِ
ي
ــف بــهَ ،فهــو يتج َّل ُ ف أ
وســلم ،قــال( :بَ ْي َنــا َر ُج ٌ
ــة)
ــر ِإزَا َر ُه ِإ ْذ خُ ِس َ ِ ِ ُ َ َ َ َ
ــل ي� الرض إىل يَ ْ
ــو ِم ا ْل ِق َي َام ِ
ــل يَ ُج ُّ

()7

والمســتك�ون ضالــون عــن الحــق ،مصداقــاً لقولــه عــز وجل{:ســأَص ُف َع ْ ت
يــن
ب
ــا� ا َّل ِذ َ
َ ْ ِ
ــن آيَ ِ ي َ
يتكَ ــر ف أ
ـر ا ْل َحـ ِّ
الرشْ ـ ِـد ال َ يَ َّت ِخـ ُـذو ُه َسـ ِـبيال ً
َ َ ب َّ ُ َ
ـق َو ِإن يَـ َـر ْواْ ك َُّل آيَـ ٍـة ال َّ يُ ِؤْم ُنــواْ ِب َهــا َو ِإن يَـ َـر ْواْ َسـ ِـب َيل ُّ
ون ِ ي� ال َ ْر ِض ِبغَ ـ ي ْ ِ
�} أ
(الع ـراف)146:
ـي يَ َّت ِخـ ُـذو ُه َسـ ِـبيال ً َذ ِلــكَ ِبأَنَّ ُهـ ْـم ك ََّذبُــواْ ِبآيَا ِت َنــا َوكَانُــواْ َع ْن َهــا غ َِاف ِل ي ن َ
َو ِإن يَـ َـر ْواْ َسـ ِـب َيل الْغَ ـ ِّ

واالســتكبار مرفــوض ســواء ارتبــط بالعقيــدة ،أم بالعبــادة ،أم بنواحــي الســلوك أ
الخــرى،
آ
ـون َو َمــن يَ ْسـ َت ِنك ْف
ـون َع ْبــداً ِّل ّلـ ِـه َوال َ ا ْل َمل ِئ َكـ ُـة ا ْل ُمق ََّربُـ َ
ـيح أَن يَ ُكـ َ
واللــه تعــاىل يقــولَّ { :لــن يَ ْسـ َت ِنك َف ا ْل َم ِسـ ُ
ش
يــه َج ِميعاً}(النســاء)172 :
َع ْ
�هُ ْم ِإ َل ِ
ــن ِع َبا َد ِت ِ
ــه َويَ ْســ َتك ِب ْ
ْ� َف َســ َي ْح ُ ُ
وتج�اً.
 .1بطر الحق :هو دفعه وإنكاره ترفعاً ب
 .2غمط الناس :معناه احتقارهم يقال ف ي� الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه.
الك� وبيانه.
 .3صحيح مسلم ،كتاب إ
اليمان ،باب تحريم ب
ن
الكتف� ،أو هو مجمع شعر الرأس.
 .4مرجل جمته :مرسح رأسه ،والجمة هي الشعر الذي يتدىل إىل
ي
.5يتجلجل :يتحرك ف� أعماق أ
الرض والجلجلة الحركة مع الصوت.
ي
 .6صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب من جر ثوبه من الخيالء.
 .7المرجع نفسه.
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مقام املتنزهني عن االستكبار:
ين
المتواضعــ� بحســن المثوبــة،
المســتك�ين؛ فــإن اللــه ســبحانه يعــد
ف ي� مقابــل وعيــد
ب
الخــر ُة نَجع ُلهــا ل َّلذيــن َل يريــدون ع ُلــواً ف� ْ أ
آ
ال َ ْر ِض َو َل َف َســاداً
فيقــول عــز وجــلِ { :ت ْلــكَ َّ
الــدا ُر ْ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ ُ ِ ُ َ ُ ّ ِ ي
�}(القصص)83:
َوا ْل َع ِاق َب ُة ِل ْل ُم َّت ِق ي ن َ

أ
ف
وبعــض القسيسـ ي ن
و� هؤالء
ـ� والرهبــان يكونون أقرب مودة للذيــن آمنوا لنهم ال يسـ ب
ـتك�ون ،ي
ـن َآم ُنــوا ا ْل َي ُهــو َد َوا َّل ِذ َ ش
� ُكــوا َو َل َت ِجـ َـد َّن أَ ْق َربَ ُهـ ْـم َم َو َّد ًة
يقــول تعــاىلَ { :ل َت ِجـ َـد َّن أَشَ ـ َّـد ال َّن ِاس َعـ َـد َاو ًة ِل َّل ِذيـ َ
ين أَ ْ َ
ون }(المائدة)82 :
ْ� َ
يسـ ي ن َ
ـن َآم ُنــوا ا َّل ِذيـ َ
ِل َّل ِذيـ َ
ـن َقا ُلوا ِإنَّا ن ََصا َرى َذ ِلــكَ ِبأَ َّن ِم ْن ُه ْم ِق ِّس ِ
ـ� َو ُرهْ َبانًا َوأَنَّ ُه ْم َل يَ ْسـ َتك ِب ُ

أ
ـتك�ون ،فقــال عــز
وأثـ نـى اللــه عــى فئــات مــن خلقــه ،لن مــن ســماتهم الرئيســة أنهــم ال يسـ ب
وجــل{ :إن ا َّلذيــن عنــد ربــكَ ال يسـتكْ�ون عــن عبادتــه ويسـبحون َهُ و َلــهُ يســجدون} أ
(العراف ،)206 :وقــال
َ َْ ُ ُ َ
ِ َّ ِ َ ِ َ َ ِّ َ َ ْ َ ِب ُ َ َ ْ ِ َ َ ِ ِ َ ُ َ ِّ ُ

ف

ف

آ

أ

ون}(النحل)49:
ْ� َ
َ
تعاىل{:و ِل ّلـ ِـه يَ ْسـ ُ
السـ َـم َاو ِ
ـج ُد َمــا ِ ي� َّ
ات َو َمــا ِ ي� ال َ ْر ِض ِمــن َدآبَّـ ٍـة َوا ْل َمل ِئ َكـ ُـة َوهُ ـ ْـم ال َ يَ ْسـ َتك ِب ُ

ف

أ

{و َلهُ من � الســماوات و ْالَرض ومن عنده َل يسـتكْ�ون عن عبادته و َل يسـتحسون أ
(النبياء)19:
َ َ ِ ي َّ َ َ ِ َ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ ِب ُ َ َ ْ ِ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ُ َ

ــم َل
ــم َوهُ ْ
ــد َربِّ ِه ْ
ــروا ُس َّ
ــن ِبآيَا ِت َنــا ا َّل ِذ َ
ِ{إن ََّمــا يُ ِؤْم ُ
ــجداً َو َســ َّب ُحوا ِب َح ْم ِ
ِّــروا ِب َهــا خَ ُّ
يــن ِإ َذا ُذك ُ
ون } ( ا لســجد ة )1 5 :
ْ� َ
يَ ْس َتك ِب ُ

آراء العلامء يف حكم إسبال الثوب:
الكـ ب ْـر ،ففــي صحيــح مســلم ،بَــاب ت َْح ِر ِيم
يتفــق العلمــاء عــى تحريــم إســبال الثــوب بقصــد ِ
ـان َحـ ِّـد مــا يَ ُجــو ُز ِإ ْرخَ ــاؤُ ُه إليــه ،ومــا يُ ْسـ َت َح ُّب ،وفيــه عــن ابــن ُع َمـ َـر :أَ َّن َر ُسـ َ
ـول
َجـ ِّـر ال َّثـ ْ
ـو ِب خُ َيـ َـا َءَ ،وبَ َيـ ِ
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(َ :ل يَ ْنظُـ ُـر اللــه إىل مــن َجـ َّـر ث َ ْوبَــهُ خُ َيـ َـا َء)

(*)
1

* صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب تحريم جر الثوب خيالء ،وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه ،وما يستحب.
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ف
و� صحيــح البخــاري ،بَــاب مــن َجـ َّـر ث َ ْوبَــهُ مــن ا ْلخُ َيـ َـا ِء ،وفيــه عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول
ي

ــرا)
ــر اللــه يــوم ا ْل ِق َي َام ِ
ال َّل ِ
ــر ِإزَا َر ُه بَطَ ً
ــة إىل مــن َج َّ
ــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(َ :ل يَ ْنظُ ُ
أ
ف
ف
ـوس ،ا ْل َبطَـ ُـر ال َّنشَ ــا ُ
طَ ،و ِق َّلـ ُـة
و� ا ْلق ُ
َامـ ِ
جــاء ي� نيــل الوطــار ،أن ا ْل َبطَـ َـر َم ْع َنــا ُه َم ْعـ ن َـى ا ْلخُ َيـ ِ
ـاء ،ي
َ ()2
ش
ـر أَ ْن يَ ْس ـ َت ِح َّق ا ْلكَ َراهَ ــة.
الدهَ ـ ُ
ـر ُة َوالطُّغْ َيـ ُ
ـال ال ِّن ْع َمـ ِـةَ ،و َّ
ْ
اح ِت َمـ ِ
ـش َوا ْل َحـ ي ْ َ
ـى ِء مــن َغـ ي ْ ِ
ـانَ ،وك ََراهَ ـ ُـة الـ َّ ي ْ
ض
ر� اللــه عنهمــا :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم:
وعــن َع ْبــد ال َّلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر ،ي
()1

(مــن َجـ َّـر ث َ ْوبَــهُ َم ِخي َلـ ًـة لــم يَ ْنظُـ ْـر اللــه إليــه يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة) وعنــه أيض ـاً( :مــن َجـ َّـر ث َ ْوبَــهُ خيــاء)

()3

ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
وعــن َســا ِل ِم بــن عبــد ال َّلـ ِـه ،عــن أبيــه ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي

قــال( :مــن َجـ َّـر ث َ ْوبَــهُ خُ َيـ َـا َء لــم يَ ْنظُــر اللــه إليــه يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ،قــال أبــو بَ ْكـ ٍـر :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهِ ،إ َّن
ت
ـت
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :ل ْسـ َ
أَ َحـ َـد ِش ـق َّْي ِإز َِاري يَ ْسـ َ ْ
ـر ِخي ،إال أَ ْن أَت ََعاهَ ـ َـد ذلــك منــه ،فقــال النـ ب ي
ـن يَ ْص َن ُعــهُ خُ َيـ َـا َء)( ،)4ورد الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى اســتيضاح ب يأ� بكــر الصديــق،
ِم َّمـ ْ
ض
ر� اللــه عنــه ،يؤكــد أن وعيــد مســبل الثــوب مرتبــط بالمخيلــة والتبخـ تـر ،أمــا إن لــم يكــن بهــذه
ي
الســبال الحكــم ذاتــه.
الدوافــع المقيتــة ،فــا يأخــذ إ

ف
الزار ،وذم صانعــه،
فهــذه الروايــات الصحيحــة تقيــد مطلــق مــا جــاء ي� النهــي عــن إســبال إ
والمــام النــووي ي ن
يبــ� أن المســبل ،هــو المرخــى إزاره ،الجــار طرفــه خيــاء ،كمــا جــاء مفــراً ف ي�
إ
الحديــث آ
الخــر ،ال ينظــر اللــه إىل مــن يجــر ثوبــه خيــاء ،والخيــاء الكـ بـر ،وهــذا التقييــد بالجــر خيــاء
ـ�،
يخصــص عمــوم المســبل إزاره ،ويــدل عــى أن المـراد بالوعيــد مــن جــره خيــاء ،وقــد رخــص النـ ب ي
أ
ف
ض
ر� اللــه عنــه ،وقــال( :لســت منــه) إذ كان جــره
صــى اللــه عليــه وســلم ،ي� ذلــك لب ي� بكــر الصديــق ،ي
لغـ يـر الخيــاء.

()5

 .1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب من جر ثوبه من الخيالء.
 .2نيل أ
الوطار .114/ 2
 .3صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب من جر إزاره من يغ� خيالء.
 .4التخريج نفسه.
ش
 .5صحيح مسلم ب�ح النووي116 /2 :
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جــاء ف� عــون المعبــود ،أن الم ـراد بجــر الثــوب خيــاء ،هــو جــره عــى وجــه أ
الرض ،وهــو
ي
الموافــق لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم( :مــا أَ ْســف ََل مــن ا ْلك َْع َب ي ْ ن
ــار)
ــ� مــن ْ ِإ
الز َِار َف ِفــي ال َّن ِ
ِ

(*)
1

الســبال محــرم عــى الرجــال والنســاء؛ لمــا ف ي� صيغــة (مــن) ف ي� قولــه:
وظاهــر الحديــث أن إ

(مــن جــر) مــن العمــوم ،ولكــن المسـ ي ن
الســبال للنســاء ،كمــا رصح بذلــك ابــن
ـلم� أجمعــوا عــى جــواز إ
نن
رســان ف ي� ش�ح
الســ�.
لغ� الخيــاء ال يكون داخال ً
وظاهــر التقييــد بقولــه( :خيــاء) يدل بمفهومــه عىل أن جر الثــوب ي
ف
لغ� الخيــاء ال يلحقــه الوعيد ،إال أنــه مذموم.
ي� هــذا الوعيــد ،قــال ابــن عبــد الـ بـر :مفهومــه أن الجار ي
الســبال تحــت الكعبـ ي ن
لغ�هــا فهو مكروه.
وقــال النــووي :ال يجوز إ
ـ� ،إن كان للخيالء ،فإن كان ي
ـر� :ال يجــوز للرجــل أن يجــاوز بثوبــه كعبــه ،ويقــول :ال أجـ ّـره خيــاء؛ ألن
وقــال ابــن العـ ب ي
تكــره.
النهــي قــد تناولــه لفظــاً ،فإطالــة ذيلــه دالــة عــى ب
السبال يستلزم جر الثوب ،وجر الثوب يستلزم الخيالء ،ولو لم يقصده الالبس.
وحاصله أن إ
ن
ـوكا� :إن قولــه ألب ي� بكــر :إنــك لســت ممــن يفعــل ذلــك خيــاء ،ترصيــح بــأن منــاط
وعــن الشـ ي
الســبال قــد يكــون للخيــاء ،وقــد يكــون لغـ يـره ،فــا بــد مــن حمــل القــول:
التحريــم الخيــاء ،وأن إ
(فإنهــا مــن المخيلــة) عــى أنــه خــرج مخــرج الغالــب ،فيكــون الوعيــد موجه ـاً إىل مــن فعــل ذلــك
اختيــاال ،والقــول بــأن كل إســبال مــن المخيلــة أخــذاً بظاهــر بعــض أ
الحاديــث تــرده ال ـرض ورة ،فــإن
ً
كل أحــد يعلــم أن مــن النــاس مــن يســبل إزاره مــع عــدم خطــور الخيــاء ببالــه ،ويــرده مــا تقــدم مــن
ـ� أ
قولــه ألب� بكــر ،وبهــذا يحصــل الجمــع بـ ي ن
الحاديــث ،وعــدم إهــدار قيــد الخيــاء ،المــرح بــه ف ي�
ي
ين
الصحيحــ�.
ين
الكعب� فهو ف ي� النار.
* صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب ما أسفل من
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فغايــة مــا ف ي� الترصيــح بــأن اللــه ال يحــب المســبل ،مقيــد بالخيــاء ،وحمــل المطلــق

الســبال ،ولــو عــن غـ يـر قصــد
عــى المقيــد واجــب ،وأمــا كــون الظاهــر مــن بعــض الروايــات ذم إ
أ
ن
ـوكا�.
الخيــاء ،فمــا بمثــل هــذا الظاهــر تعــارض الحاديــث الصحيحــة ،انتهــى مضمــون كالم الشـ ي

(*)
1

فمســألة إســبال الثــوب أو الزار فيهــا مــن الـ شـروح آ
والراء والقيــود والخــاف ف ي� الفهــم مــا
إ

فيهــا ،والمتفــق عليــه فيهــا أن فعــل ذلــك مخيلــة حـرام قطعـاً ،فالخيــاء مــن الكــر آ
الثــم ،والفعــل
ب
المنكــر.
دروس ومواعظ وخواطر من مسألة صالة مسبل اإلزار:
و� أدلتهــا آ
ف
ف
والراء الفقهيــة الخاصــة بهــا أن
يمكــن للمتدبــر ي� مســألة إســبال إ
الزار أو الثــوب ،ي
ت
ـ� ينبغي
يخلــص إىل بعــض الــدروس والخواطــر البنــاءة ،وأن يســتنتج العديــد مــن العـ بـر والعظات ،الـ ي
أن تؤخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار والحســبان عنــد البحــث بهــا ،وبمــا يشــابهها مــن المســائل ،ومــن تلــك العـ بـر:
هــذه مســألة فرعيــة ،ينبغــي أن ال تأخــذ أك ـرث مــن حجمهــا ،ف� الخــاف ت
وال�كـ ي ز
ـ� ،مــا دام
ي

أ
المــر يتعلــق بــآراء تفسـ يـرية ش
وب�يــة واجتهاديــة ،خــارج نطــاق المتفــق عليــه بشــأنها ،والمتعلــق
بصــرة.
تكــراً وخيــاء ،فهــذا إثــم ال يمــاري فيــه ذو
ي
بتحريــم إســبال الثــوب ب
وتضخيــم أ
المــر الفرعــي المختلــف ف ي� تقديــر حكمــه وتفسـ يـره أخــذاً ب ـرأي وارد بشــأنه ،مــع

الراء أ
تجاهــل آ
الخــرى بخصوصــه ،أو الجهــل بهــا ،هــو مــن التعصــب المقيــت ،والجهــل المطبــق،
ين
المنغلقــ� ف ي� الفهــم والمواقــف.
والمســلم ينــأى بنفســه عــن أن يكــون مــن
خط�ة ،وعــداء يســتهدفهم ودينهم ومقدســاتهم،
وأمــام مــا يواجهــه المســلمون من أزمــات ي
فــإن االنشــغال ف� الفــروع عــى حســاب أ
الصــول مشــكلة بــل طامــة عظيمــة.
ي
* عون المعبود( ،97 - 96 /11 ،بترصف).
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والحكــم ببطــان صــاة النــاس أو تأثيمهــم دون دليــل قاطــع ،ورأي فقهــي جــازم ،أو
اســتناداً إىل ســبب شــكل ،يتناقــض ،مــع التوجيهــات الدينيــة ،الـ تـ� يركــز جلهــا عــى الباطــن أك ـرث
ي
ي
مــن الظاهــر ،فعنــد تســوية صفــوف الصــاة تــم ربــط التوجيــه الخــاص بهــذا أ
المــر الظاهــر بصــاح
ـح َم َن ِاك َب َنــا ف ي�
القلــوب ،حيــث يقــول أبــو َم ْسـ ُ
ود( :كان رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يَ ْم َسـ ُ
ـع ٍ
ـول :اسـتووا ،وال تَخْ تل ُفــواَ ،فتخْ تلـ َـف ُق ُلوب ُكــم ،ليلـ نـ� من ُكــم أُو ُلــو ْ أ
ال َ ْحـ َـا ِم َوال ُّن َهــى ،ثُـ َّـم
ُ ْ ِ َِ ِ ي ِ ْ ْ
الصـ َـا ِةَ ،ويَ ُقـ ُ ْ َ ُ
َ َِ
َِ
َّ
ــد اخْ ِت َل ًفــا) (*) .
ــم ،قــال أبــو َم ْس ُ
ــو َم أَشَ ُّ
ودَ :فأَنْ ُت ْ
يــن يَ ُلونَ ُه ْ
ــم ،ث ُ َّ
يــن يَ ُلونَ ُه ْ
ــم ا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ
ــم ا ْل َي ْ
ــع ٍ
1

فالحرص عىل تجنب مسببات اختالف القلوب -وهو أمر باطن ،تظهر آثاره عىل الظاهر -يبدو
جلياً ف� هذا الحديث ش
ال�يف.
ي
وإنــكار المنكــر إن اســتجلب منكـراً أشــد ،يكــون الكــف عنــه الزمـاً ،فاللــه جعــل الفتنــة أكـ بـر
ـال ِفيـ ِـه ُقـ ْـل ِق َتـ ٌ
ـال ِفيـ ِـه
مــن القتــل رغــم بشــاعته ،فقــال ســبحانه{ :يَ ْس ـأَ ُلونَكَ َعـ ِـن الشَّ ـ ْه ِر ا ْل َحـ َـر ِام ِق َتـ ٍ
ـر ِعنـ َـد ال ّلـ ِـه َوا ْل ِف ْت َنـ ُـة
ـر َو َصـ ٌّـد َعــن َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َو ُك ْفـ ٌـر ِبـ ِـه َوا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام َو ِإخْ ـ َـر ُ
اج أَهْ ِلـ ِـه ِم ْنــهُ أَ ْكـ ب َ ُ
ك َِبـ ي ٌ
ت
اسـ َتطَا ُعواْ َو َمــن يَ ْرتَـ ِـد ْد ِمن ُكـ ْـم َعــن
ـن ا ْل َق ْتـ ِـل َوال َ يَ َزا ُلـ َ
ـر ِمـ َ
ـى يَ ُر ُّدو ُكـ ْـم َعــن ِد ِين ُكـ ْـم ِإ ِن ْ
أَ ْكـ ب َ ُ
ـون يُقَا ِت ُلونَ ُكـ ْـم َحـ َّ َ

آ
ف
ـاب ال َّن ِار هُ ـ ْـم ِفي َها
ـت أَ ْع َما ُل ُهـ ْـم ِ ي� ُّ
ـو ك َِافـ ٌـر َفأُ ْو َلــ ِـئكَ َح ِبطَـ ْ
ِد ِينـ ِـه َف َي ُمـ ْ
ـت َوهُ ـ َ
الدنْ َيــا َوال ِخـ َـر ِة َوأُ ْو َلــ ِـئكَ أَ ْص َحـ ُ
ون}(البقــرة ،)217:نعــم الفتنــة أكـ بـر عنــد اللــه وأعظــم مــن القتــل.
خَ ا ِل ُد َ
والمســلمون يلزمهــم أن يتعاهــدوا حبهــم لبعضهــم بعضـاً ،ورحمتهــم ببعــض ،أكـرث بكثـ يـر
مــن لــزوم تعهدهــم ثيابهــم لتوافــق أ
الوىل ف ي� االرتــداء ،فهــذه مســألة فرعيــة خاصــة ،وتلــك مســألة
جذريــة عامــة.
الول أ
* صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف ،وإقامتها ،وفضل أ
فالول منها ،واالزدحام عىل الصف
أ
المام.
أول الفضل ،وتقريبهم من إ
الول ،والمسابقة إليها ،وتقديم ي
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ومــن أ
وتوق�هــم ،والتحذيــر مــن التطــاول
الهميــة بمــكان عظيــم ،احـ تـرام علمــاء الديــن
ي

ف
ــر َة ،قــال :قــال رســول
و� الحديــث
القــدس الصحيــح ،عــن ب يأ� هُ َريْ َ
عليهــم ،واالســتخفاف بهــم ،ي
ي
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم (ِ :إ َّن ال َّلــهَ َقـ َ
الحـ ْـر ِبَ ،و َمــا تَ َقـ َّـر َب ِإ َ ي َّل
ـن َعــا َدى ِ يل َو ِل ًّيــا َف َقـ ْـد آ َذنْ ُتــهُ ِب َ
ـالَ :مـ ْ
ش
ـت َع َل ْيـ ِـهَ ،و َمــا يَـ َز ُال َع ْبـ ِـدي يَ َت َقـ َّـر ُب ِإ َ ي َّل ِبال َّن َو ِافـ ِـل َحـ ت َّـى أُ ِح َّبــهُ َ ،فـ ِـإ َذا
ـب ِإ َ ي َّل ِم َّمــا ا ْف ت َ َ� ْضـ ُ
ـى ٍء أَ َحـ َّ
َع ْبـ ِـدي ِبـ َ ي ْ

ت
ت
ـ�
ـ� يَ ْب ِطـ ُ
أَ ْح َب ْب ُتــهُ ُ :ك ْنـ ُ
ـر ُه ا َّلـ ِـذي يُ ْبـ ِ ُ
ـت َسـ ْـم َعهُ ا َّلـ ِـذي يَ ْسـ َـم ُع ِبـ ِـهَ ،وبَـ َ َ
ـش ِب َهــاَ ،و ِر ْج َلــهُ ا َّلـ ِ ي
ـر ِبـ ِـهَ ،ويَـ َـد ُه ا َّلـ ِ ي
ن أ
ئ
ش
اسـ َت َعا َ ِذ ن� َ أل ُ ِع َيذنَّــهُ َ ،و َمــا تَـ َـر َّد ْد ُت َعـ ْ ش
� ٍء أَنَــا َف ِاع ُلــهُ تَـ َـر ُّد ِدي
ـى ِب َهــاَ ،و ِإ ْن َسـأَ َل ِ ي� َل ُ ْع ِط َي َّنــهُ َ ،و َلـ ِ ِن ْ
ي
يَ ْمـ ِ ي
ـن َ ي ْ
ـو َت َوأَنَــا أَ ْكـ َـر ُه َم َســا َءتَهُ )
الم ِؤْمـ ِـن ،يَكْ ـ َـر ُه َ
ـن نَ ْفـ ِـس ُ
َعـ ْ
المـ ْ

(*)
1

هدانــا اللــه لخـ يـر القــول ،وأحســن العمــل ،و َفقَّهنــا ف ي� ديننــا لنكــون ممــن أراد بهــم خـ يـراً،

ونفعنــا بمــا علمنــا ،ونفــع بنــا ،إنــه ســبحانه موالنــا ونارصنــا ومثبــت قلوبنــا ،وحافــظ أمورنــا ،ونارصنــا
بإذنــه وعونــه ســبحانه عــى مــن يعادينــا ويظلمنــا ،فذلــك وعــد موعــود ،وأمــر قريــب قريــب ،ولــو كــره
الضالــون ،والزائغــون عــن رصاط اللــه المســتقيم ،ودينــه القويــم.

* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
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مل ف� العدد
مبناسبة يوم املعلم الفلسطيني 12/ 14

املعلم ودوره العظيم
يف حياتنا

أ.يوسف عدوي

باحث وكاتب ومحارض جامعي
مقدمة:
النســان ،وعم ّلــه البيــان ،والصــاة والســام عــى
الحمــد للــه الــذي ع ّلــم الق ـرآن ،وخلــق إ
ـ� بســنته إىل
ـ� المصطفــى ،معلمنــا وقائدنــا وشــفيعنا ،وقدوتنــا ،وعــى آلــه وصحبــه ،ومــن اسـ ت ن َّ
النـ ب ي
يــوم الديــن ،وبعــد؛
أ
ف
ن
ـ� الكثـ يـر للمعلــم ،وللذيــن يقدرونــه ويقفــون
فــإن الكتابــة عــن المعلــم ي� هــذه اليــام تعـ ي

إىل جانبــه ،وينصفونــه؛ لتســاهم ف ي� �ض ورة اســتعادة مكانــة المعلــم ،وتعزيــز ثقتــه بنفســه ،خاصــة
أنــه ال يتبــوأ المكانــة الـ تـ� يســتحقها بـ ي ن
ـ� أبنــاء شــعبه؛ لــذا آثــرت باعتبــاري معلمـاً فلســطينياً دخلــت
ي
ن ف
ف
ن
ـطي� ف ي�
ي� عامــي الســابع والثالثـ يـ� ي� التدريــس المـ ي
ـدرس والجامعــي أن أكتــب عــن المعلــم الفلسـ ي
ف
ف
ـال هــذا إن شــاء
يومــه ،الــذي يكــون ي�  12 /14مــن كل عــام ،ولهــذا اليــوم قصــة ســأرسدها ي� مقـ ي
ن
ـطي� كل عــام وأنــت بألــف خـ يـر.
اللــه ،وبدايــة نقــول لمعلمنــا الفلسـ ي
ســأتناول ف� المقــال أيض ـاً أهميــة التعليــم لــدى الفلسـ ي ن
ـطيني� ،وســأعرض أقــواال ً وقصائــد
ي
ـطي� هــذه أ
ف
ن
اليــام.
قيلــت ي� المعلــم ،ونظــرة الديــن إ
الســامي اىل المعلــم ،وحــال معلمنــا الفلسـ ي
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املعلم لغة واصطالحاً:

 المعلــم لغــة :مــن يتخــذ مهنــة التعليــم ،ومــن لــه الحــق ف ي� ممارســة إحــدى المهــن اســتقالالً،ف
()1
والحداديــن.
كالنجاريــن
ّ
وكان هــذا اللقــب أرفــع الدرجــات ي� نظــام الصنــاعّ ،
 المعلــم اصطالحـاً :هــو القائــد تال�بــوي الــذي يتصــدى لعمليــة توصيــل الخـ بـرات والمعلومــات

ت
ال�بويــة ،وتوجيــه الســلوك لــدى المتعلمـ ي ن
ـ� ،الذيــن يقــوم بتعليمهــم.

()2

أهمية التعليم لدى الفلسطينيني:
ن
الشــعب
الفلســطي� شــعب مثقــف ،متعلــم ،يعشــق العلــم والدراســة ،ويقــدر العلــم
ي
ـط� جانبـاً مهمـاً مــن جوانــب حيــاة الفلسـ ي ن
ـ�؛ ولهــذا يعـ ّـد التعليــم ف� فلسـ ي ن
والمتعلمـ ي ن
ـطيني� ،خاصــة
ي
بعــد النكبــة عــام 1948م ،والنكســة عــام 1967م ،وتشــتيت الفلسـ ي ن
ـطيني� ،واضطرارهــم للعيــش

وت�يدهــم خــارج فلسـ ي ن
ف� ظــروف صعبــة للغايــة ،لــم يشــهد التاريــخ مثي ـا ً لهــا ،ش
ـط� ،وإجبارهــم
ي

بالـ ن ز
ـ�وح عــن أراضيهــم ،وتركهــا للعصابــات الصهيونيــة ،وفقدانهــم الكثـ يـر مــن أمالكهــم ،فأصبــح
التعليــم �ض ورة ملحــة ،وحاجــة ماســة لهــم؛ بســبب فقــدان مصــادر الــرزق أ
الخــرى ،المتمثلــة ف ي�
الزراعــة والصناعــة لــدى ش�يحــة عريضــة مــن الفلسـ ي ن
ـطيني� .ونجــد أن العائلــة الفلســطينية تضحــي
ين
المتعلمــ�
بالغــال والنفيــس مــن أجــل تعليــم أبنائهــا ،فلــذات أكبادهــا ،ومــا يؤكــد ذلــك نســبة
ي
ن
ـطي� ،خاصــة مــن الفق ـراء ،والحاصلـ ي ن
ـ� عــى شــهادات عليــا ف ي�
العاليــة جــداً لــدى الشــعب الفلسـ ي
التخصصــات المختلفــة كافــة ،وهــذا كلــه بفضــل اللــه تعــاىل ،ثــم بفضــل المعلمـ ي ن
ـ� الذيــن يضحــون
بشــبابهم وصحتهــم لتعليــم أبنائنــا ،جي ـا بعــد جيــل ،وزراعــة أ
المــل ف ي� نفوســهم .ودول العالــم
ً
ين
ين
ين
العاملــ� ف ي� المجــاالت كافــة ،والتخصصــات.
المتخصصــ�
الفلســطيني�
مجتمعــة تشــهد بكفــاءة
والمــدارس ف� فلسـ ي ن
ـط� ثالثــة أنــوع :الحكوميــة ،ونســبة الطــاب فيهــا  ،% 73والثانيــة لوكالــة الغــوث،
ي
ونســبة الطــاب فيهــا  ،% 21أ
والخـ يـرة المــدارس الخاصــة ،ونســبة الطــاب فيهــا .% 6

 .1المعجم الوسيط ،مادة علم ،ص.624
 .2المعلم الناجح ،د.عبدالله العامري ،ص.13
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نظرة اإلسالم إىل العلم واملعلّمني:

الســام عــى تلقــي العلــم ،وشــجع عليــه ،واالهتمــام بــه ،وطلبــه ف ي� الظــروف
لقــد حـ ّ
ـث إ

أ
والحــوال كلهــا ،وعــى مــدى العمــر كلــه ،وطلــب االهتمــام بالعلمــاء ،وتقديرهــم ،ورفــع شــأنهم،
ت
ـ� يســتحقونها بمــا أوتــوا مــن علــم ومعرفــة .قــال تعاىلُ {:قـ ْـل
وإنزالهــم مقاماتهــم ،ودرجاتهــم الـ ي
هَ ْ
ون}(الزمــر.)9:
يــن َل يَ ْع َل ُم َ
يــن يَ ْع َل ُم َ
ــون َوا َّل ِذ َ
ــل يَ ْســ َت ِوي ا َّل ِذ َ
ـن
والعلمــاء هــم أكـرث النــاس معرفــة باللــه ،وخشــيه منــه ،قــال تعــاىل{ِ :إن ََّمــا يَخْ ـ ش َ
ـى ال َّلــهَ ِمـ ْ
عبــاده ا ْلع َلماء}(فاطــر ،)28:أ
ولهميــة العلــم و�ض ورتــه ف ي� حيــاة النــاس ،كانــت أول آيــة نزلــت ف ي� القـرآن
َِ ِِ ُ َ ُ
ـث عــى العلــم والمعرفــة والتدبــر ،قــال
الكريــم عــى ســيدنا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تحـ ّ
ــذي خَ َل َق}(العلــق.)1 :
اس ِــم َربِّــكَ ا َّل ِ
ــرأْ ِب ْ
تعاىل{:ا ْق َ

وللعلمــاء والمعلمـ ي ن
ـن
ـ� أجــر عظيــم عنــد اللــه تعــاىل .فقــال صــى اللــه عليــه وســلم(َ :مـ ْ
ـن أَ ْجـ ِـر ا ْل َع ِامـ ِـل) ( ،)1كذلــك تســتغفر للمعلــم وتدعــو
ـص ِمـ ْ
َع َّلـ َـم ِع ْل ًمــا َف َلــهُ أَ ْجـ ُـر َمـ ْ
ـن َع ِمـ َـل ِبـ ِـهَ ،ل يَ ْن ُقـ ُ
ات
السـ َـم َو ِ
لــه المخلوقــات كلهــا ،مصداقـاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َّن ال َّلــهَ َو َم َل ِئكَ َتــهُ َوأَهْ ـ َـل َّ
أ
()2
ــى ال َّن ْم َل َ
ــون َع َ
ــر)
ــة ِ ف ي� ُج ْح ِرهَ ــا َو َح ت َّ
ــ� َح ت َّ
ــوت َل ُي َص ُّل َ
َوال َ َر ِض ي ن َ
الح َ
ــى ُ
ــى ُم َع ِّل ِــم ال َّن ِ
ــاس الخَ ي ْ َ
المعلمــ� حقوقهــم ،وحــث عــى ت
ين
وتوق�هــم ،واالهتمــام
اح�امهــم،
فالســام أعطــى
إ
ي

ف
ـال يكــون
بهــم ،واعتـ بـر العلــم نوع ـاً مــن الجهــاد ي� ســبيل اللــه ،والــذي هــو قــوام إ
الســام ،وبالتـ ي
المعلــم أحــد دعامــات هــذا القــوام أ
الساســية ،فالمعلــم لــه مقــام رفيــع ومأجــور عنــد اللــه تعــاىل،
أ
اليمــان والصــاح ،ومــوروث لكثـ يـر مــن الخـ يـر ،يمتــد بــه
ووارث لعــام النبــوة ،ومغبــوط مــن أهــل إ

والســام يــرى أن رس تفــوق المجتمــع علميـاً هــو المعلــم ،الــذي يكفــل التقــدم
أجــره بعــد موتــه .إ
ت
ز
الســام الكرامــة؛ ألن المعلــم ،بــا كرامــة ينتــج
ـأ� إال بجهــد المعلــم ،فمنحــه إ
والتمـ يـ� ،والــذي ال يـ ي
وطن ـاً بــا مســتقبل.
ف
أ ن
 .1ن ن
لبا�.
س� ابن ماجة ،افتتاح الكتاب ي� إ
اليمان وفضائل الصحابة والعلم ،باب ثواب معلم الناس ي
الخ� ،وحسنه ال ي

ال�مــذي ،أبــواب العلــم ،بــاب مــا جــاء ف� فضــل الفقــه عــى العبــادة ،وقــال ت
ـ� ت
 .2سـ ن ن
ال�مــذي :هــذا حديــث حســن
ي
صحيح.
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قصة يوم املعلم الفلسطيني :12/ 14
يحمــل يــوم  12 /14حالــة رمزيــة وطنيــة نضاليــة ،تعــود جذورهــا إىل محطة نضاليــة انطلقت
منــذ عــام 1972م ،عندمــا تعــرض عـ شـرات المعلمـ ي ن
ـ� للقمــع والتنكيــل عــى أيــدي ســلطات االحتــال
ن
ن
ـ� المتمثــل ف ي� حمايــة العمليــة التعليميــة ف ي� الضفــة الغربيــة ،والمطالبــة
الصهيـ ي
ـو�؛ لدورهــم الوطـ ي
بحقوقهــم ،وصــوال ً إىل يــوم 1980 /12/ 14م ،حيــث بــدأ إ�ض اب معلمــي القطــاع الحكومــي التابــع لما
الدارة المدنيــة ،واســتمر ( )75يومـاً ،وكان قــد ســبقهم ف ي� الشــهر نفســه معلمــو
كانــت تســمى وقتهــا إ
ف
ـه� ،واســتمر ( )81يومـاً ،وعــرف
وكالــة الغــوث الدوليــة ،وبالتحديــد ي� 1980/ 12/ 1م بإ�ض ابهــم الشـ ي
�ض
ـ� ف� القطاعـ ي ن
ـ� :الحكومــة ووكالــة الغــوث بــإ�ض اب الكرامــة ،وانـ ت ز
ن
ـ�اع الحقــوق ،وشـ ّلت
إ اب المعلمـ ي ي
ـط� ،وكنــت حينهــا ف� الصــف أ
ـا�) ،وأحــد المؤسسـ ي ن
العمليــة التعليميــة ف� فلسـ ي ن
الول الثانــوي (العـ ش
ـ�
ي
ي
ين
ين
المعلمــ� ،وألقيــت مجموعــة مــن الكلمــات ف ي�
الفاعلــ� ف ي� اللجــان المســاندة والداعمــة إل�ض اب
ـ� ف� بيــت لحــم والقــدس والخليــل .وأعلنــت وزارة ت
ن
ال�بيــة
مؤتم ـرات ولقــاءات تضامنيــة مــع المعلمـ ي ي
والتعليــم ،ومديريــة هيئــة تطويــر مهنــة التعليــم ف ي� الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،ســنة 2015م
عــن جائــزة مســابقة معلــم فلسـ ي ن
ـط� ف ي� هــذا اليــوم ،إحيــا ًء للذكــرى .أمــا أول احتفــال بهــذا اليــوم
أ
ف
ال�ض اب ( 1981 /12 /14م) حيــث أقيــم احتفــال مركــزي ف ي�
فــكان ي� الذكــرى الســنوية الوىل لبدايــة إ
ـ� والطــاب ،وممثلــو أ
مدينــة القــدس ،ح ـرض ه المئــات مــن المعلمـ ي ن
الطــر والتنظيمــات والمؤسســات
ن
ـطي� ،يحتفــى بالمعلــم
الوطنيــة ،تــم فيــه إعــان يــوم  12 /14مــن كل عــام يوم ـاً للمعلــم الفلسـ ي
فيــه ،ويتــم تكريمــه بمــا يليــق بــه ،وبمكانتــه ف ي� المجتمــع ،والــدور الكبـ يـر الــذي يقــوم بــه ،ويبــدو ألن
قطــاع معلمــي الحكومــة يزيــد بثالثــة أضعــاف وأك ـرث عــن قطــاع معلمــي الوكالــة ،تــم اختيــار يــوم
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ن
 12 /14بدايــة إ�ض اب معلمــي الحكومــة يومــاً للمعلــم
الفلســطي� ،وليــس  12/ 1بدايــة إ�ض اب
ي
معلمــي وكالــة الغــوث .وكنــا قــد ســبقنا العالــم ف ي� هــذا المجــال ،بتخصيــص يــوم للمعلــم ،حيــث
فيمــا بعــد تــم تخصيــص يــوم  10 /5مــن كل عــام يوم ـاً للمعلــم العالمــي ،واحتفــل بــه أول مــرة
يــوم 1994/ 10/ 5م ،وهــو بمثابــة إحيــاء لذكــرى توقيــع التوصيــة المشـ تـركة الصــادرة عــن منظمــة
العمــل الدوليــة ،ومنظمــة أ
المــم المتحــدة ت
لل�بيــة والعلــوم والثقافــة ( اليونســكو) ف ي� عــام 1966م
،والمتعلقــة بأوضــاع المعلمـ ي ن
ـ� ،وأصبحــت دول العالــم جميعهــا تحتفــل بالمعلــم ف ي�  ،10/ 5ولــكل
دولــة أيضـاً يــوم خــاص بهــا تحتفــل بالمعلــم فيــه ،فعــى ســبيل المثــال ال الحــر :مــر تحتفــل ف ي�
 ،12/ 21وأفغانســتان ف�  ،5/ 1أ
ف
ف
والرجنتـ ن ف
وال�ازيــل ف ي�
ـ� ي�  ،9 /11وألبانيــا ي�  ،3 /7وكولومبيــا ي�  ،5/ 15ب
ي
ي
ف
ـيل ف ي� .10/ 16
 ،10/ 15ولبنــان ي�  ،3 /3والتشـ ي
مقوالت وقصائد شعرية قيلت يف املعلم:
ت ف
ت
ـ� وصلــت إىل ( )37عام ـاً ،وثّقــت
مــن خــال خـ بـر ي� ي� التدريــس المـ ي
ـدرس والجامعــي ،والـ ي
ّ
ولعــل أهمهــا:
فيهــا أكــرث مــن مائــة مقولــة قيلــت ف ي� المعلــم :وأكــرث مــن ( )20قصيــدة،
 المعلم ناسك انقطع لخدمة العلم ،كما انقطع الناسك لخدمة الدين( .أحمد ي نأم�)
أ
ج�ان)
 تقــوم الوطــان عــى كاهــل ثالثة :فالح يغذيــه ،وجندي يحميه ،ومعلم يربيه( .جـ بـران خليل ب يمتلك المعلم أعظم مهنة ،إذ تتخرج عىل يديه المهن أالخرى جميعها( .نجيب محفوظ)
 لو لم أكن ملكاً لكنت معلماً( .فيصل أالول).
يخ�نــا ،والجيــد يـ شـرح لنــا ،والمتمـ ي ز
ـ� بي�هــن لنــا ،أمــا المعلــم العظيــم فهــو
 المعلــم المتواضــع بالــذي يلهمنــا( .ويليــام آرثــر وارد).
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 -أيهــا المعلــم ،ســنكون خيوطـاً ف ي� يديــك ،وعــى نولــك فلتنســجنا ثوبـاً ،إن أردت فســنكون قطعــة

المتعال(.جـ بـران خليــل جـ بـران)
ف ي� ثــوب العــا
ي

 التكنولوجيــا هــي مجــرد أداة ،أمــا فيمــا يخــص تحفـ ز أـإن
ـ� الطفــال وجعلهــم يعملــون مع ـاً ،فـ ّ
ي
ّ
المعلــم هــو أ
الهم(.بيــل غيتــس)
 وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة ،ووراء كل تربية عظيمة مع ّلم ي ّ زمتم�(.محمد أحمد رشيد)

ونظــم الشــعراء ش
عــرات القصائــد ف ي� المعلــم ،عــدت ألبــرز ثــاث قصائــد منهــا ،وهــي:

المــام الشــافعي ،مطلعهــا:
قصيــدة إ
مر الجفا من معلم
ت ب َّ
َص� عىل ّ

فإن رسوب العلم ف ي� نفراته
ّ

قم للمعلم و ّفه التبجيال

كاد المعلم أن يكون رسوال

()1

أ
ق
ت
وال� مطلعها :
وقصيدة ل يم� الشعراء أحمد ي
شو� ،ي

()2

ق
شو� ،ومطلعها :
وقصيدة إلبراهيم طوقان،عارض فيها قصيدة ي
ق
ت
بمصيب�
شو� يقول وما درى
ي
ي

قم للمعلم وفه التبجيال

()3

مسؤولون وقادة وزعامء عامليون يشيدون باملعلم:
ـوأ المعلــم ف ي� الــدول المتقدمــة مكانــة رفيعــة جــداً ،لهــذا يتــم اختيــاره بدقــة ،وعــى
يتبـ ّ
ـب
أســس نفســية ،وشــخصية ،وعلميــة ،وتربويــة دقيقــة ،فــا يهــم فقــط الدرجــات العلميــة ،إذ ينصـ ّ
االهتمــام أ
الكـ بـر عــى قدرتــه عــى التعامــل مــع الطــاب ،والتأثـ يـر فيهــم ،والتعامــل مــع متطلباتهــم
ف� المراحــل العمريــة المختلفــة ،فالمعلــم حجــر أ
الســاس ف ي� المجتمــع ،فــإن صلــح صلــح المجتمــع،
ي
ونمــا وتطــور ،وكان قوي ـاً منيع ـاً.
 .1ديوان الشافعي ،تحقيق د .مجاهد بهجت ،ص.60
شو� ،الجزء أ
ق
الول ،ص.180
 .2ديوان أحمد ي
 .3ديوان إبراهيم طوقان ،ص.148
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ف
ت
نز
نز
الــ�
ي
و� العالــم قــادة ،ورؤســاء ،وشــعراء ،وفالســفة ي�لــون المعلــم م�لتــه ،ومكانتــه ي
ف
ن
ـا� يتغـ ن ّـى بالمعلــم ويقــول:
يســتحقها ،ويشــيدون بــدوره ي� تقــدم المجتمــع وتطــوره ،فهــذا نـزار قبـ ي
علـــي
فضــل عظــيـم
ّ

يشـابــه فضــل السحـابة

فمنه تعلمت علم الكالم وعنه أخذت أصول الكتابة
(ه�وهيتــو) والمعــروف ف ي� اليابــان باســم (شــووا تينــو) ،وهــو
إم�اطــور اليابــان ي
وهــذا ب
ال بم�اطــور رقــم ( )124حســب ترتيــب الخالفــة اليابانيــة التقليديــة ،وحكــم مــا بـ ي ن
ـ� ()1989 - 1926
إ
القصــر ،أجــاب :بدأنــا مــن حيــث انتهــى
عندمــا ســئل عــن أســباب تقــدم دولتــه ف ي� هــذا الوقــت
ي
آ
الخــرون ،وتع ّلمنــا مــن أخطائهــم ،ومنحنــا المعلــم مكانــة عاليــة ،وراتــب الوزيــر" ( )1نعــم ،فموقــع
ف
ت
ش
مبــا�ة.
ال بم�اطــور
يــأ� بعــد إ
المعلــم ي� اليابــان كمــا هــو معــروف ،ي

أ ن
ـا� المعــروف بعظمائــه ،وفالســفته ،والعقالنيـ ي ن
ـ� الكبــار
كذلــك انظــروا إىل المجتمــع اللمـ ي

الســامية ،وعرفــوا قيمتهــا وأهميتهــا ف ي� العلــوم والمعرفــة ،كيــف
الذيــن اســتفادوا مــن الحضــارة إ
أنزلــوا المعلــم ن ز
م�لتــه ومقامــه ،فهــا هــي (أنجيــا مـ يـركل) رئيســة وزراء ألمانيــا الســابقة ،تــرد عــى
ـ� الحكوميـ ي ن
احتجاجــات القضــاة عــى زيــادة رواتــب المعلمـ ي ن
ـ� ســنة 2012م ،ومطالبتهــم أن تتســاوى
رواتبهــم برواتــب المعلمـ ي ن
ـ� ،فقالــت لهــم ،كيــف أســاوي مرتباتكــم بمرتبــات مــن علموكــم وجعلوكــم
قضــاة ،ولوالهــم لمــا كنتــم عــى مــا أنتــم عليــه ،فهــم مــن صنعكــم ،وأعدكــم للحيــاة.
ويقــول المناضــل المعــروف بســام الشــكعة ،رئيــس بلديــة نابلــس أ
الســبق ،عــن أســتاذه
بالضافــة إىل التعليــم زمي ـا ً لنــا ف ي� الســاحة
الشــاعر الشــهيد المعلــم عبــد الرحيــم محمــود " :كان إ
والشــارع ،وكان ناصحــاً ،وموجهــاً ،ومؤدبــاً
لكثــر مــن الشــباب".
ي
ه�وهيتو ،أمكن الرجوع اليه ف ي� 2021/ 9 /3م.
 .1ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة ،ي
 .2ديوان عبد الرحيم محمود ،تحقيق وتقديم حنا أبو حنا ،ص.31
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نعــم ،فالمعلــم الناجــح يكــون مغناطيســاً شب�يــاً ،يحيــط بــه طالبــه إحاطــة الســوار
ف
وخ�اتــه ،ويكــون متواضعــاً ،وطيــب
بالمعصــم؛ لحبهــم لــه ،ورغبتهــم ي� االســتفادة مــن علمــه ،ب
التغي�
القلــب ،وصادقـاً ،وعــذب الــكالم ،وحلــو المنطــق واللســان ،فيصــل شــغاف القلــب ،فيحــدث
ي
ت
الــ� تنتــر.
والتقــدم ،وتحــدث الثــورات ي
حال املعلم اليوم:
يبدو أن حال المعلم اليوم يتلخص ف ي� قول الشاعر:
الكث� وأنت تشقى
وأسعدت ي

أ
تبك
وأضحكت النام وأنت ي

ـطي� ف� هــذه أ
ن
اليــام :هــل يحــب المعلــم مدرســته
نتســاءل لنعــرف حــال معلمنــا الفلسـ ي ي
ومهنتــه؟ هــل يذهــب المعلــم إىل عملــه وهــو راغــب مرتــاح؟ هــل ظــروف معلمنــا النفســية جيــدة؟
هــل نصــاب المعلــم مــن الحصــص يمنحــه اسـ تـراحة المحــارب مــن أجــل التخطيــط الســليم للعمليــة
التعليميــة؟ هــل عــدد الطــاب ف ي� الصــف الواحــد يســمح لــه بأخــذ نفــس مــن الهــواء النقــي؟ هــل
المــدرس مريــح للمعلــم وصحتــه؟ هــل يشــارك المعلــم ف ي� االحتفــال
البيئــة المدرســية والبنــاء
ي
بيــوم المعلــم؟ هــل راتــب المعلــم يكفيــه ت
يقــدر المجتمــع العمــل
حــى منتصــف الشــهر؟ هــل ّ
الــذي يقــوم بــه المعلــم؟ هــل الجهــات المســؤولة تعمــل عــى جعــل المعلــم قــادراً عــى مواكبــة
ن
ـ� ،واســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة؟ هــل يحظــى المعلــم بمكانــة
التطــور العلمــي والتقـ ي
مرموقــة ف ي� المجتمــع؟ هــل ينظــر طــاب اليــوم إىل معلمهــم نظــرة احـ تـرام وتقديــر؟ هــل الكتــب
ن
ـطي� ضمــن موضوعاتهــا؟ هــل مــا يدرســه المعلــم ف ي� الجامعــة
المدرســية تناولــت المعلــم الفلسـ ي
يتفــق والواقــع الــذي يجــده ف ي� مهنتــه؟ هــل يســتمع الطلبــة إىل ش�ح المعلــم ،ويفهمــون مــا يقــول؟
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هــل يتعامــل المســؤولون عــن التعليــم مــع المعلــم بشــكل حضــاري يحفــظ لــه كرامتــه؟ هــل يلقــى
المعلــم تشــجيعاً وحوافــز تعمــل عــى تطويــره؟ هــل يســتطيع المعلــم القيــام أ
بالعبــاء والمهمــات
والمســؤوليات المطلــوب منــه القيــام بهــا ف ي� وقــت واحــد؟
لقــد تركــت الجابــة عــن هــذه أ
الســئلة جميعهــا لكــم؛ ليحكــم كل منــا بنفســه عــى حــال
إ
الفلســطي� ف� هــذه أ
ن
اليــام ،مــن الجوانــب جميعهــا.
معلمنــا
ي ي
ن
ـطي� بألــف خـ يـر ،فهــو شــعاع العلــم ،وينبــوع المعرفــة ،وشــجرة
كل عــام ومعلمنــا الفلسـ ي
ت
ت
ن
خــر الثمــار ،وهــو البلبــل الــذي ينشــد
ويغــ� بــكل لطــف ورقــة ،وغيــث
تــؤ� أكلهــا ي
الــ� ي
الظــل ي
ي
ش
العطــى ،وشــمعة تبديــد الظــام ،وشــمس الحــق والحريــة ،وقمــر الجمــال والروعــة.
الحقــول
بــارك اللــه فيكــم معلمينــا ،وأســعدكم ،وأمــد اللــه ف ي� أعماركــم ،وأبعــد عنكــم كل ســوء
ومكــروه ،فأنتــم عنــوان التحريــر ،وبوصلــة النــر والعــودة ،وال ننــى مقولــة بســمارك " :لقــد
انترصنــا عــى أعدائنــا بمعلــم المدرســة" .ومــا قالــه الشــاعر زيــاد المنيفــي:
ما دامت أ
الجيال ف ي� تعليم

فتحية م ّنا لكل مدرس
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وشــيجة العلم بني فلســطني
والحجــاز ونجد
الشيخ عامر توفيق بدوي
مفتي محافظة طولكرم

ـا� ،أ
ق
واللفــة والمحبــة؛
مــن فضــل العلــم عــى أهلــه؛ ْ
أن مـ ّـد بينهــم ِحبــال الوصــال ،والتـ ي

ـ� العلمــاء؛ "العلــم رحــم بـ ي ن
فاشــتهرت عبــارة ذهبيــة رائعــة بـ ي ن
ـ� أهلــه" .فأنشــأ العلــم أثـراً ف ي� المــودة

ف
ف
و� هــذه المقالــة أبـ ي ن
ـ� وشــيجة الرحــم الـ تـ� أنشــأها العلم بـ ي ن
ـ� قطرين
ال تقـ ّـل عــن المــودة ي� القـ ب
ـر� .ي
ي

ـ� علميـاً ،همــا فلسـ ي ن
متباعديــن جغرافيـاً ،متآنسـ ي ن
ـط� ونجــد ،والحجــاز .وأ�ض ب المثــل بالعالمــة الكبـ يـر
ن
ـ� ،والحجازيـ ي ن
ـفاري� (1188 - 1114هـــ) ،وطالبــه مــن النجديـ ي ن
ـ�.
محمــد بــن أحمــد السـ ي
تمــ�ت عــى ت
فلســط� ي ز
ين
بــأن ركــز ألويــة العلــم فيهــا
أن
فــرات تاريخيــة متباعــدة ْ
معلــوم ّ
القــى المبــارك .وتالقحــت أ
شــامة العلمــاء الكبــار؛ فقصدهــا العلمــاء ،وجــاوروا المســجد أ
الفــكار،
ف
ن
و� القــرن الثـ ن ش
ـ� حلقــة
ي
وتناغمــت المســائل .ي
ـا� عــر الهجــري كان الشــيخ العالمــة السـ ي
ـفاري� الحنبـ ي ّ

مــن حلقــات سلســلة امتــداد الحنابلــة ف� فلسـ ي ن
ـط� ،ويعـ ّـد مــن أبــرز علمــاء عــره ف ي� الشــام عامــة،
ي

ين
ش
وانتــر ف ي� البقــاع ك ِّلهــا.
وفلســط� خاصــة ،وكان مرجعــاً معظَّمــاً ،وصــدراً مفخَّ مــاً ،فشــاع وذاع،
و� تلــك أ
ف
العــر الغابــرة ،كان علمــاء الحجــاز ،ونجـ ٍـد يسـ يـرون علمي ـاً عــى خطــى الحنابلــة
ي

ت
الــ� ش
انتــرت ف ي� جزيــرة العــرب :ف ي� نجــد ،وهــي قاعــدة الحنابلــة الثالثــة ،ف ي� قلــب جزيــرة العــرب
ي
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منــذ القــرن الحــادي عـ شـر تقريبــا حـ تـى آ
الن ()1؛ فنشــأت عالقــة وطيــدة بينهــم وبـ ي ن
ـ� شــامة عــره
ً
م� َ أ
ن
الســفاري�؛ إذ بلــغ ن ز
يــر ُد عليــه العلمــاء ،وطلبــة العلــم؛
لــة الســاتذة ِ
العظــام ،ومنهــا ً صافيــاً ِ
ي
ين
فربطــت وشــيجة العلــم مــا ي ن
وفلســط� ف ي� ذلــك العــر التليــد.
بــ� بــاد الحجــاز

ن
ودالئــل الوشــيجة المتينــة ي ن
ين
ين
الســفاري�
بــ�
والنجديــ�؛ هــي تلــك القوافــل
والحجازيــ�
ي
الســيارة عــى طريــق فلسـ ي ن
ـط� تحمــل علمــاء الحجــاز ونجـ ٍـد إىل مرجعيــة كـ بـرى مــن مراجــع العلــم
ف
ن
ـفاري� مح ـ ّ
ـال
ط رحــال العلمــاء ،والبــدر الــذي يفتقــد ي� ليـ ي
عامــة ،والحنابلــة خاصــة .لقــد كان السـ ي ُّ
أ
أ
العلــم؛ ركبــوا المطايــا إىل
العظــام .وإذا مــا أشــكلت عليهــم مســألة مــن مســائل ِ
ال َ ِجــاء الَعــام ِ
ن
ين
المــام
نحريــر العلمــاء ،ورئيــس الحنابلــة
فيجــ� غشــاوتها .ومــن شــواهد
الســفاري�؛
بفلســط� إ
ي
ي

الســئلة المتشــاكلة ف� الفقــه ،والتفســر ،أ
ذلــك ،تلــك الضميمــة مــن أ
والصــول ،بعــث بهــا علمــاء نجــد
ي
ي
ن
ـي علمــه الغزيــر
فقرطَـ َ
ـفاري�؛ ْ
ـس لهــا قراطيــس العلــم ،وكراســات الفهــم .وأفــاض قلمــه وحـ َ
إىل السـ ي
"الجوبــة النجديــة ف� أ
المكنــون ف� صــدره ،ووســم رســالته ف� بيــان أجوبتــه عــى أســئلتهم أ
الســئلة
ي
ي
ي

ف
أن ف ي� ضمنهــا
النجديــة"( ،)2قــال ي� مطلعهــا" :ورد علينــا مــن الديــار النجديــة عــدة أســئلة فقهيــة ،غـ يـر ّ
غموضــاً ،ت
واع�اضــات ،وتلويحــات ،وتحذلقــات ،وتنقيبــات عــن بعــض أرسار العبــادات".

()3

ـ� فلسـ ي ن
ومــن دالئــل الوشــيجة العلميــة بـ ي ن
ـط� ونجــد؛ قــدوم ذلــك الوفــد العلمــي الكريــم
ن
ـفاري� ،يرجــوه ف ي� تأليــف كتــاب ف ي� بيــان عقيدة أهــل الســنة والجماعة،
مــن نجــد إىل رحــاب العالمــة السـ ي

فــكان طلبهــم ســبباً ف ي� تأليــف نظــم "الـ ُّـد َّرة ا ْل ُم ِض َّيــة ِ ف ي� ِع ْقـ ِـد أَهْ ـ ِـل ا ْل ِف ْر َقـ ِـة ا ْل َم ْر ِض َّيـ ِـة" ف ي� العقيــدة،
أ
أ
و�حهــا ف� ســفر كبــر جامــع ،باســم " َلوامـ أ
ش
ش
ـر ِح الـ ُّـد َّر ِة
ي
ـو ِار ا ْل َب ِه َّيـ ِـةَ ،و َسـ َ
ـع ْالَنْـ َ
ي ِ
س ِار ْالَث َ ِريَّـ ِـةِ ،لـ َ ْ
ـو ِاط ِع ْال َ ْ َ
َِ ِ

المام أحمد بن حنبل.499 /1 ،
 .1أبو زيد :المدخل المفصل إىل مذهب إ
 .2طبعت بتحقيق مبارك الحثالن .عن دار الفتح ف
عمان .ط1438 .1هـ2015/م.
�
ي ّ
الجوبة النجدية عن أ
السفاري� ،محمد بن أحمد :أ
ن
.3
عمان :دار الفتح .ط.1
الحثالن.
مبارك
تحقيق
النجدية،
سئلة
ال
ّ
ي
1438هـ2015/م.ص.21
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ف
ن
ـ� أَ ْن أَن ِْظـ َـم
ـفاري�" :طلــب ِم َّنــا بَ ْعـ ُ
ـض أَ ْص َح ِاب َنــا ال َّن ْج ِديِّـ ي ن َ
ا ْل ُم ِض َّيـ ِـة ِ ي� ِع ْقـ ِـد ا ْل ِف ْر َقـ ِـة ا ْل َم ْر ِض َّيـ ِـة" .قــال السـ ي
أ ف
ـ� ِح ْفظُــهُ ،
ـرِ ،ل َي ْسـ ُه َل َعـ َـى ا ْل ُم ْب َت ِد ِئـ ي ن َ
ات أَهْ ـ ِـل ْالَثَـ ِـر ِ ،ي� ِسـ ْل ٍك َسـ ْه ٍل َل ِطيـ ٍ
ـات َم َســا ِئ ِل ا ْع ِت َقــا َد ِ
أُ َّم َهـ ِ
ـف ُم ْع َتـ ب َ ٍ
ـام
ات ا ْل َعقَا ِئـ ِـد ُج ْم َلـ ًـةَ ،ك ُل ْم َعـ ِـة ْ ِإ
ال َمـ ِ
ـر ِ
َوتَ ْنف ََع ُهـ ْـم َم َعا ِنيـ ِـه َو َل ْفظُــهُ َ ،و َذ ِلــكَ بَ ْعـ َـد ِق َرا َء ِت ِهـ ْـم َع َل ْي َنــا ُمخْ َتـ َ َ
ـ� و ْ أ
ن
الَثَـ ِـرِ ،للشَّ ـ ْي ِخ َع ْبـ ِـد
ـر ِن َهايَـ ِـة ا ْل ُم ْب َت ِد ِئـ ي ن َ
ـا�َ ،وا ْل َعـ ي ْ ِن َ
ـ� ِلشَ ـ ْي ِخ َمشَ ـ ِ
ا ْل ُم َو َّفـ ِـقَ ،و ُمخْ َتـ ِ ِ
ـاي ِخ َنا ا ْل َبـ ْـد ِر ا ْل ِب ْل َيـ ِ ي ِّ
ق
ـال،
ـن ا ْلف ََوا ِئـ ِـدَ ،ف َت َع َّل ْلـ ُ
ـبَ ،فابْ َت َهـ َ
ـج َق ْل ُبــهُ ِب َمــا أَ ْو َق ْف َنــا ُه َع َل ْيـ ِـه ِمـ َ
ـت ِباشْ ـ ِـتغَ ِال ا ْل َبـ ِ
ا ْل َبـ ِ ي
ـا� َوا ِلـ ِـد ِأبَ ي� ا ْل َم َو ِاهـ ِ
ال َ ْف ـكَار ،وتَغَ ـ أ
وتَشْ ــويش ا ْلخَ اطــر با ْلب ْلبــال ،وتَشَ ـتت ْ أ
ـاسَ ،و َقـ َ
ـال
ـو ِارَ ،فأَ َلـ َّ
ـر الَطْـ َ
ـؤَال َواال ْل ِت َمـ ِ
ِ ِ ِ ِ َ ِ َ ُّ ِ
َ ِ ِ
السـ ِ
ـح ِب ُّ
ِ َ ي ُّ ِ
ف
ـاسَ ،ف َل َّمــا َلـ ْـم
ـن هَ ـ ِـذ ِه الخَ َو ِاطـ ِـرَ ،واشْ ـ ِـتغَ ا ِلكَ ِب َهـ َـذا َ
ـوب ا ْل َحــا�ض ِ ِ ُ ،مـ َّـد ًة ِمـ ْ
َمــا ِ ي� َف َر ِاغــكَ َعـ ْ
ـن بَـ ٍ
المطْ ُلـ ِ
السـ َل ِف،
يَ ْن َد ِفـ ْ
ـاع ،نَظَ ْمـ ُ
ـت أُ َّم َهـ ِ
ـات َم َســا ِئ ِل َعقَا ِئـ ِـد َّ
ـاعَ ،و َلـ ْـم يُ ِفـ ِـد ال َّت ْع ِليـ ُـل ِل َهـ َـذا الطَّا ِلـ ِ
ـب ا ْل ُم ْل َتـ ِ
ـع ِباالن ِْد َفـ ِ

ف� ســمط ع ْقــد أَبهــى مــن الـ َّ آ
ـالِ ِ ئل ا ْل َب ِه َّيـ ِـةَ ،و َسـ َّـم ْي ُت َها (الـ ُّـد َّر َة ا ْل ُم ِض َّيـ َـة ِ ف ي� ِع ْقـ ِـد أَهْ ـ ِـل ا ْل ِف ْر َقـ ِـة ا ْل َم ْر ِض َّيـ ِـة)،
ِي ِ ْ ِ ِ ٍ َْ ِ َ
ش
ش
ـر .ثُـ َّـم بَ ْعـ َـد
ـرَ ،وتَك ِْفــي َوتَشْ ـ ِـفي ِمـ ْ
َو ِع َّدتُ َهــا ِمائَ َتــا بَ ْيـ ٍ
ـن ُم ْعظَـ ِـم ا ْل ِخـ َـا ِف ا َّلـ ِـذي َذا َع َوانْ َتـ َ َ
ـت َو ِب ْض َعـ َـة َعـ َ َ

تَمــام نَظْمهــا ،وا ْل َفــراغ ممــا أُ ف
ـح ا ْل َم ْذ ُكــو ُر َو ِإخْ َوانُــهُ َ ،و َذ ُوو ُه َوخُ َّلنُــهُ َعـ َـى
ـن ِع ْل ِم َهــا ،أَ َلـ َّ
ود َع ِ ي� ِض ْم ِن َهــا ِمـ ْ
ِ َ َ َ ِ ِ َّ ِ
َ ِ
ت َْص ِنيـ ِ ش
ـت ِبا َّلـ ِـذي ِفيـ ِـه أَ ْد َرىَ ،ف َت َجشَّ ـ ْـم ُت
ـب ا ْل َب ْيـ ِ
� ٍح ِل َهـ َـذا ا ْل ِع ْقـ ِـد ا َّلـ ِـذي شَ ـفَى َوأَبْـ َـرىَ ،و َقا ُلــواَ :ص ِاحـ ُ
ـف َ ْ

ت ْلــكَ ا ْلمســائ َل ا ْلوعــر َة ،وا ْلمــداركَ ا َّلـ تـ� تَقَاعــس عــن إدراك حقَائقهــا َغــر ْ أ
ال َ ْل َم ِع َّيـ ِـة ا ْل َم َهـ َـر ِةَ ،و َسـ َّـم ْي ُتهُ :
ِ
ِ ي َ َ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ِ ِ َ يْ ُ
َ َ ِ َِ َ َ َ َ ِ
أ
أ
(ب َلوامـ أ
()1
ش
ـر ِح الـ ُّـد َّر ِة ا ْل ُم ِض َّيـ ِـة ِ ،ف ي� ِع ْقـ ِـد ا ْل ِف ْر َقـ ِـة ا ْل َم ْر ِض َّي ِة)
ـو ِار ا ْل َب ِه َّيـ ِـةَ ،و َسـ َ
ـع ْالَنْـ َ
س ِار ْالَث َ ِريَّـ ِـةِ ،لـ َ ْ
ـو ِاط ِع ْال َ ْ َ
ِ َِ ِ
ـ� علمــاء فلسـ ي ن
والصلــة العلميــة بـ ي ن
ـط� ونجــد ،أحدثــت صلــة قلبيــة ،ومحبــة وإخــوة ف ي� اللــه،
ن
ـفاري� شــعراً يتدفــق محبــة وشــوقاً ،يذكــر فيــه أحبتــه بنجــد ،مــن تالميــذه
ظهــرت عــى لســان السـ ي
والقفــار للقيــاه ،قــال (:)2
الذيــن قطعــوا المفــاوز ِ
الرسار أ
النوار البهية وسواطع أ
السفاري� ،محمد بن أحمد بن سالم :لوامع أ
ن
الثرية شل�ح الدرة المضية ف ي� عقد
.1
ي
ين
الخافق� ومكتبتها 1402 .هـ 1982/م .ص.2
الفرقة المرضية .ط .2دمشق :مؤسسة
السفاري� ،محمد :نتائج أ
ن
الفكار ف ي� ش�ح حديث سيد االستغفار .تحقيق عبد العزيز الهيدان وعبد العزيز الدخيل.
.2
ي
ط1420 .2هـ1999/م .الرياض :دار الصميعي .ص.65
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وشيجة العلم بني فلسطني والحجاز ونجد

نجــد
عــن يل تــذكار
إذا مــا
ّ
ٍ
ت
ديــار
أنــ�
أحبــ� وربــوع
ي
ي

بهــا

وحبيــب

فــا
نجــد
بغــر
قلــ� يهيــم
ي
ٍ
بي

وال

يهــوى الفــؤاد ســوى هواهــا

هيامــي

وال

دواهــا

وال

ســقمي

يــزول

وال

أخــال النفــس ال تبغــي ســواها

داء

قلــ�
بي

الفــؤاد

ف ي�
بــى

لواهــا

أ
ن
واســتنبط بعــض الباحثـ ي ن
المــام
ـ� مــن هــذه البيــاتّ ،
ـفاري� يلمــح إىل شــوقه بلقــاء إ
أن السـ ي
ـن هــذا اســتنباطاً بعيــداً ،ليــس هنــاك مــا
محمــد بــن عبــد الوهــاب ،إمــام الدعــوة الوهابيــة( .)1وأظـ ّ
ن
ـدل عليــه .وأُثـ يـر جـ ٌ
يـ ّ
ـفاري� بابــن عبــد الوهــاب النجــدي ،وهــل التقــى
ـدل علمــي حــول عالقــة السـ ي
ن
ـفاري�؟ وهــل كان العلــم رحم ـاً بينهمــا؟ إذا
الرجــان؟ وهــل أخــذ محمــد بــن عبــد الوهــاب عــن السـ ي

ن
ـفاري� عــاش ف� الفـ تـرة الزمنيــة مــا بـ ي ن
نظرنــا ف� ميــاد ووفــاة كال َ ن
ـ�
ي
ي
الع َلمـ يـ�؛ نجـ ُـد أنهمــا تعــارصا ،فالسـ ي

1114هـــ إىل 1188هـــ ،بينمــا ابــن عبــد الوهــاب عــاش ف� الفـ تـرة مــا بـ ي ن
ـ� 1115هـــ إىل 1206هـــ( .)2أمــا
ي

ـ� الشـ ي ن
العالقــة بـ ي ن
ـيخ� ،فليــس هنــاك مــا يؤكــد التقاءهمــا ،فلــم يــرح أحــد منهــم بذلــك ،وث ْبــت
ن
ـ� الشـ ي ن
ـفاري� الــذي حــوى شــيوخه وتالميــذه؛ خــا مــن ذكــر أي عالقــة بـ ي ن
ـيخ�ّ .
وكل مــا
الشــيخ السـ ي
ف أ
المــام محمــد،
ي� المــر ّ
أن الشــيخ ســليمان بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب ،وهــو حفيــد إ

ف
ن
ـفاري� نزيــل
قــالّ :
إن الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب أرســل كتابــه ي� التوحيــد إىل الشــيخ محمــد السـ ي
وأقرهــا( ،)3وقــال الدكتــور صالــح العبــود عمــا صنعــه الشــيخ محمــد بــن عبد
فأمرهــاّ ،
نابلــس ،بنســخة َّ

ف
ن
فأقرهــا(.)4
ـفاري� أرســل إليــه ،وهــو بالشــام نســخة؛ ّ
الوهــاب بكتبــه ي� العقيــدة :كذلــك محمــد السـ ي
 .1القول لعبد العزيز الهيدان وعبد العزيز الدخيل ف� تحقيق نتائج أ
الفكار ف ي� ش�ح حديث سيد االستغفار ،ص.66
ي
 .2أ
العالم.257 /6 .
 .3عبد الوهاب ،سليمان بن عبد الله :التوضيح عن توحيد الخالق عن جواب أهل العراق وتذكرة أول أ
اللباب ف ي� طريقة
ي
الشيخ محمد بن عبد الوهاب .ط .1الرياض :دار طيبة1984 /1404 .م .ص.29
ف
السالمي .ط.196 /1 .2
 .4العبود ،صالح :عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها ي� العالم إ
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فالقاســم المشـ تـرك بينهمــا أنهمــا حنبليــان .وليــس هنــاك مــا يـ ّ
ـدل عــى عالقــة قامــت بينهما.
ن
ـفاري� شــخصية علميــة بحتــة ،وصــد ٌر كبـ يـر مــن صــدور الحنابلــة ،ال نـزاع بينهم حول شــخصيته،
فالسـ ي
ف ش
�ء .بينمــا الوهابيــة
وحنبليتــه ،وهــو عا ِلـ ٌـم َح َبــس وقتــه للعلــم ،ولــم يخــض ِغمــار السياســة ي� ي
تسيســت ،وتح ّزبــت ،ولــم تكــن محـ ّـل اتفــاق بـ ي ن
ـ� الحنابلــة ف ي� ذلــك العــر .ومــن أدلــة ذلــك مــا صنعه

ت
ـ� مكــة عبــد اللــه بــن حميــد النجدي(ت1295هـــ)؛ إذ امتنــع عــن إدراج الشــيخ محمــد بــن عبــد
مفـ ي
الوهــاب ف ي� تراجــم علمــاء الحنابلــة ف ي� كتابــه "الســحب الوابلــة عــى �ض ائــح الحنابلــة" .والظاهــر ف ي� كُتب

ت
ن
ـفاري� ،ومحمــد بــن عبــد الوهــاب؛ أنهــا لــم تذكــر شــيئاً عــن مســائل الخــاف
العقيــدة الـ ي
ـ� ألفهــا السـ ي
بينهمــا ف� أمــور العقيــدة .وربمــا يعــود ذلــك إىل عــدم اطــاع ّكل منهمــا عــى مــا كتــب آ
الخــر ،وهــذا
ي

ن
حدث
أن ابــن عبــد الوهــاب لــم يـ َـر فائــدة من نبــش نقــاط الخــاف؛ خاصــة ّ
بعيــد .أو ّ
الم ِّ
ـفاري� ُ
أن السـ ي

الفقيــه ِبثقَلــه العلمــي ،هــو المرجعيــة الكـ بـرى للحنابلــة ،وإليــه آلــت رئاســتهم ف� الشــام وفلسـ ي ن
ـط�.
ي
ّ
ن
ت
ـفاري� ف� فلسـ ي ن
ن
ـط� ،يصــدرون
والمعــروف ّ
أن العلمــاء النجديـ يـ� ،كانــوا يــرددون عــى السـ ي ي

عــن فتــواه فقهــاً ،ومعتقــداً ،وربطــت بينهــم عــرى أ
ن
ً
وألفــة؛ ودفعــت
الخــوة ُح َّبــاً،
الســفاري� إىل
ُ
ي

ف
ف
ولغ�هــم.
ـط� كتــاب ي� العقيــدة ،يكــون مرجعـاً لهــم ي
االســتجابة لطلبهــم فيمــا يطلبــون منــه ي� تسـ ي
ن
ـفاري� .ولــم
وهــذا يؤكــد ّ
أن حنابلــة نجــد كانــوا عــى اتفــاق مــع حنابلــة الشــام ،وعــى رأســهم السـ ي

يذكــر النجديــون القادمــون مــن نجــد ســلباً وال إيجاب ـاً دعــوة الشــيخ محمــد ،واكتفــوا بصلــة العلــم
ف
ن
ن
ن
ـفاري�
ـفاري�؛ ســواء وافقــوا الشــيخ ي� دعوتــه أم خالفــوه .وال شــكّ ّ
أن آثــار السـ ي
بينهــم وبـ يـ� السـ ي
تشــهد للنجديـ ي ن
ـ� حرقتهــم عــى طلــب العلــم ،وتشــوفهم الالفــت ف ي� طلبــه ،والوقــوف عــى دقائــق
ف
ت
ـ� مكة":وتخــرج بــه وانتفــع خلــق كثـ يـر مــن
مســائله ،خاصــة ي� مســائل االعتقــاد .قــال ابــن حميــد ،مفـ ي
ين
ين
وغ�هــم".
النجديــ�
والشــامي� ي

(*)
1

* ابن حميد :السحب الوابلة.843 /2 :
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أمــا بــاد الحجــاز ،ف ي� المدينــة النبويــة المنــورة ،فلــم تتأخــر أقــدام العلمــاء عــن السـ يـر،

ـفاري� ،لمدارســته ،أ
ن
والخــذ عنــه؛ فشــدت عزائمهــم ركائــب الســفر
حيــث يقيــم طــاووس العلمــاء السـ ي
نحــو فلسـ ي ن
ـط� ،فســار إليــه أئمــة المســجد النبــوي ش
ال�يــف وخطبــاؤه ،منهــم عبــد القــادر بــن خليــل
ن
()1
ش
ـد� الحنفــي،
أبــو محمــد ،خطيــب الروضــة الم�فــة النبويــة  ،وهــو :عبــد القــادر بــن خليــل المـ ي

أ
()2
والمامــة
ول الخطابــة إ
ي
الشــه� بالكــدك الشــيخ الفاضــل الديــب الناظــم الناثــر تـــ (1189هـــ)  ،ي

بالروضــة المطهــرة ،وكان إذا تقــدم إىل المحـراب ف ي� الصلــوات الجهريــة تزدحــم عليــه الخلــق لســماع
ن
()3
ـفاري� :خطيــب الروضــة ش
الم�فــة النبويــة ،وعندليــب الدوحــة المعظمــة
الق ـرآن منــه  ،قــال السـ ي
المصطفويــة( ،)4ومــن الحجازيـ ي ن
ـ� الــذي اغتمــروا بفيــوض العلــم والمحبــة؛ عمــر بــن خليــل ،شــقيق
عبــد القــادر( ،)5وعبيــد اللــه بــن خليــل .المــام بروضــة المصطفــى ،خــر أ
النــام.
إ
ي

()6

فكــم مــن صلــة وصلهــا العلــم بـ ي ن
ـ� أهله ،وكــم من وشــيجة نبتــت ف ي� بســتان العلــم؛ فأورثت

محبــة وأخــوة ف� اللــه ســبحانه تعــاىل ،رحــم اللــه علماءنــا أ
الجــاء ،وجمعنــا بهــم ف ي� جنــات النعيــم.
ي

ن
ن
.1
المام
السفاري�  .إجازة المحدث عبد القادر بن خليل .ص.212
السفاري� :ثبت إ
ي
ي
 .2المرادي :سلك الدرر.56/ 3 :
 .3الج� ت� :عجائب آ
الثار.428 /1 :
ب ي
ن
ن
السفاري�
.4
مام
ال
ثبت
:
السفاري�  .إجازة المحدث عبد القادر بن خليل .ص.212
إ
ي
ي
.5المرجع نفسه :ص.215
 .6المرجع نفسه :ص.2

39

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  157جامدى األوىل  /جامدى اآلخرة 1443هـ كانون األول  /2021كانون الثاين 2022م

فضل املعلّم
الشيخ محمد ذياب أبو صالح

الهيئة اإلسالمية العليا – بيت املقدس
لمعلــم
ٍ

الــكالم جميــا
فعســاي أهديــه
َ
َ

القريــض نظمتــه
خــر
ِ
يُ

قــول ِم ّن ً
ــة
كان
مــا
ُ
وتفضــا ً
َ
ي

ُّ
طيــب الكــر ِام خجــوال
ســأظل مــن
ِ

ٌ
تحيــة
الزمــان
النفــوس عــى
لــك ف ي�
ِ
ِ

القلــوب جليــا
ويعيــش قــدركَ ف ي�
ُ
ِ

حقــاً لقــد حفــ َ
ظ الفــؤا ُد جمي َلكُــم

ــن بنيتــم أنفســاً وعقــوال
يــا َم ْ

نب ُينــا

كان

المعلــم
ُ

للهــداة
ِ

رســوال

تكرمــاً
ُّ

قــرأ

الكتــاب
َ

ورت َ
َّــل

نز
الت�يــا

فمحمــد
ٌ

خــر
يُ

فحبــاه

ر�
بي

أ
نــام
ال ِ
بالبيــان
ِ

َ
آيــة
أول
اقــرأ فبســم اللــه
ٍ

الهــداة ســبيال
الطريــق إىل
ــم
َ
َر َس َ
ِ

لوحــه
ف ي�
المحفــوظ يُتــى آيُــهُ
ِ
ِ

للــه

وهــب العبــا َد ش� ً
يعــة
فاللــهُ قــد
َ

َ
أنــزل
قــد

د ُّركَ

شــاهداً

ودليــا

والنجيــا
التــورا َة
إ

نــراً
يّ

َ
النعيــم ظليــا
الضــال أو
رام
َ
َ

تبحــث ســاهراً
َ
الليــل
قضيــت
يــا مــن
ُ
َ

ُ
الفــؤاد طويــا
مخبــول
وينــام
ُ
ِ

فوهبــت
َ

نســان
ل إل
ِ

عقــا ً
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فضل املعلّم
القليــل تر ُفعــاً
بالعيــش
ورضيــت
َ
ِ
ِ

غــركَ
ويعيــش
ُ
يُ

ً
َ
بطولــة
البــاد
أشــبال
أرضعــت
َ
ِ

الحيــاة وبيــا
وســقيت أعــدا َء
َ
ِ

ــه
بتمام ِ
ِ

تســطع بكــر ًة وأصيــا
والشــمس
ُ
ُ

ً
مظلــم
بليــل
شــمعة ضــاءت
يــا
ٍ
ٍ

الصبــاح فعانــق القنديــا
بــز َغ
ُ

غايــة
فاللــهُ قــد أوالكَ أســمى
ٍ

مــن عهــد آدم ف� القــرون أ
الوىل
ِ ْ
ِ
ِ
َ ي

ــه نُهــى
ر� مــن فضا ِئ ِل ِ
فحبــاكَ ب ي

الحيــاة طويــا
كأس
وســقاكَ ِم ْ
ِ
ــن ِ

ظالــم
تُعطــي وال يثنيــكَ دهــر
ٌ

الظــام صقيــا
يســطع ف ي�
كالســيف
ُ
ِ
ِ

كالبــدر
ِ

يــا

يُ ُ
رســل

ُمرشــداً

ُ
ســيظل

نــوركَ

نــو َر ُه

ومعلمــاً
دائمــاً

ومكافحــاً
متألقــاً

وأبــاً

رحيمــاً

وتنــر
ي

ليــا ً

الشــعوب وترتقــي
تعتمــد
فعليــك
ُ
ُ

وتكــون
َ

فينــا

ُ
َ
فــاق كل فضيلــة
المعلــم
فضــل
ِ

َ
فــوق

الــرؤوس
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حائــراً مشــغوال

طيبــاً

وخليــا

حالــكاً

مســدوال

ســيداً
متوجــاً

مأمــوال
إكليــا
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أضواء عىل املعرض العريب
الذي احتضنته بناية األوقاف
اإلسالمية يف القدس الرشيف
(فندق باالس)
د .محمد بحيص عرامني

مؤرخ وباحث /متخصص يف علم التوثيق واألرشفة الحديثة

الســامي
عرفــت هــذه البنايــة كذلــك باســم(فندق بــاالس) ،حيــث شّ ــيدت مــن قبــل المجلس إ

أ
العــى ســنة  1929م 1348/هـــ ،كمــا يظهــر عــى اللوحــة الرخاميــة المثبتــة فــوق المدخــل الرئيــس
ت
ـ� حفــر عليهــا بخــط جميــل بيت ـاً مــن الشــعر:
للعمــارة ،والـ ي
ن
(نب� كما كانت أوائلنا
ي

ن
تب� ونفعل مثل ما فعلوا
ي

ســنة1348هـ ،بـ نـى هــذا الـ ن ز
ـ�ل المجلــس
الســامي أ
العىل بفلسـ ي ن
ـط� ســنة 1929م)
إ
أقيمــت تلــك البنايــة (فنــدق
ف
مقــرة
بــاالس) ي� الناحيــة الجنوبيــة مــن ب
ن
المبــا�
مامــا ،وهــي " ...مــن أجمــل
ي
ت
الــ� شّ ــيدت ف ي� القــدس خــال االحتــال
ي
ن
يطــا� ،واحتــوت عــى  140غرفــة،
ال�
ب
ي
ئ
ـا� ،وتدفئــة مركزية.
وزودت بمصعــد كهربـ ي
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أضواء عىل املعرض العريب الذي احتصنته بناية لألوقاف اإلسالمية يف القدس

م ق�دسي� تا�

وكان فندقــاً مــن الدرجــة أ
الوىل ،بــل أصبــح أشــهر فنــادق القــدس ،حيــث نــزل بــه كبــار
الزائرين ف ي� حينه"(.)1
وبمــا أن فكــرة إنشــاء هــذا البنــاء الفخــم كانــت  -ومنــذ التأســيس  -تهــدف إىل زيــادة واردات
الوقــاف الســامية ،فقــد جــرى االعتمــاد عــى أمــوال صنــدوق إعانــة تعمــرات المســجد أ
أ
القــى
إ
ي
المبــارك بمبلــغ خمســة آالف جنيــه ،كمــا يظهــر ف ي� الوثائــق والمراســات الخاصــة بذلــك ،وتخصيــص
جــزء مــن أرض المقــرة لقامــة هــذا البنــاء عليــه ،أ
المــر الــذي أثــار جــدال ً واســعاً ف ي� أوســاط خصــوم
ب إ
الســامي عــن
الســامي ،الذيــن ســارعوا إىل كتابــة بيــان أطلــق عليــه" :بيــان إىل العالــم إ
المجلــس إ
أ
ـط�" مسـ ي ن
الماكــن المقدســة ف� فلسـ ي ن
الســامي ف ي� القــدس عــام 1932م ،ممــا
ـتغل� انعقــاد المؤتمــر إ
ي
ـ� المرجفـ ي ن
"تخرصــات المضللـ ي ن
ـ�" كما جــاء ف ي�
قــاد إىل الــرد عــى هــذا البيــان ،لدحــض مــا جــاء فيــه مــن
ّ
أ
معت�يــن ذلــك تشــويهاً لســمعة المجلــس ،مــع تأكيدهــم عــى عــدم
رد المجلــس إ
الســامي العــى ،ب
ـلح� بفتــاوى لبعــض مــن علمــاء المسـ ي ن
االعتــداء عــى أرض المقـ بـرة ،متسـ ي ن
ـلم� ،إلثبــات مــا ذهبــوا إليه.
ت
الســامي
الــ� جــاءت عــى لســان
ســكرت� المجلــس إ
ي
ولــم يكتــف "الخصــوم" بالــردود ي
أ
ش ف
ت
ـ� كانــت تصــدر ف ي�
العــى ،ســعد الديــن الخطيــب ،الــذي جــرى نــره ي� جريــدة الجامعــة العربيــة ،الـ ي
أ
ف
ف
خ�
القــدس ،ي� عددهــا  738المــؤرخ ي� شــعبان 1350هـــ ،فقامــوا بصياغــة ر ّد أطلقــوا عليه "جواب ْيــا ال ي
عــى رد المجلــس الســامي أ
العــى" ،وهــذه المــرة أرفقــوا مــع ر ّدهــم هــذا مجموعــة مــن الصــور
إ
الول .وللتأكيد عــى أن أ
(الرســومات) وعددهــا ( ،)10لثبــات صحــة الدعــاوى الــواردة ف� بيانهــم أ
الرض
إ
ي
الـ تـ� أقيمــت عليهــا بنايــة أ
الوقــاف (فنــدق بــاالس) هــي أرض تابعــة للمقـ بـرة ،مســتندين إىل مــا جــاء ف ي�
ي
أ
ف
النــس الجليــل مــن أن "...الشــيخ محمــد بــن أ� الجــوز ،تـ ف ف
ـ�
بي
ي
ـو� ي�  800هجريــة ،ودفــن ي� مامــا قبـ ي
ال�كــة ،بالقــرب مــن بــاب القلندريــة( ،)2وأتــوا عــى ذكــر  120مــن العلمــاء أ
والوليــاء والصالحـ ي ن
ـ� ،ممــن
ب
دفنــوا ف ي� مقـ بـرة مامــا (مأمــن اللــه).

المقدس.69 /1 :
.1بش� بركات ،مباحث ف ي� التاريخ
ي
ي
السالمي ص.23 :
 .2بيان إىل العالم إ
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ف
ـ� عام  1948م،
ـر� من القدس ي� أيدي ســلطات االحتالل إ
وبعد ســقوط الشــطر الغـ ب ي
الرسائيـ ي

ت
الرسائيليتـ ي ن
ـ� ،وقبــل أن تبــدأ مؤخ ـراً عمليــة
والحصــاء إ
ـر� الزراعــة إ
اســتخدم هــذا البنــاء مق ـراً لدائـ ي
هــدم كامــل للمبـ نـى ،مــع البقــاء عــى واجهتــه الرئيســة المحاذيــة للشــارع الفاصــل آ
الن بـ ي ن
ـ� المقـ بـرة
إ
والبنيــة المش ـيدة جنوبهــا ،ومــن ضمنهــا بنايــة أ
أ
الوقــاف موضــوع حديثنــا ،وســيتم افتتاحــه قريب ـاً
ّ
الســامي،
كفنــدق ســياحي فخــم؛ لروعــة واجهتــه وجمالهــا ،باعتبارهــا مــن روائــع الفــن المعمــاري إ
وقــد عجــز المعمــار الدخيــل عــن تشــييد مــا يضاهيهــا ،كمــا لــم تتــم إزالــة اللوحــة الرخاميــة
ف
ت
ـارا� المتكــررة للمقـ بـرة بـ ي ن
ـ�
المثبتــة عــى أعــى المدخــل الرئيــس للبنايــة .وقــد شــاهدت ذلــك ي� زيـ ي
 / 17 - 11حزيــران  2020م ،وقمــت بالتقــاط صــور فوتوغرافيــة عــدة مــن أماكــن عديــدة ،وزوايــا
مختلفــة للبنايــة بعــد تحديثهــا.

أ
ن
ـا� ،بعــد أن تبنــت الهيئة
ـر� الول والثـ ي
وقــد اشــتهرت هــذه البنايــة باحتضانهــا المعــرض العـ ب ي

عــر� دائــم لعــرض المصنوعــات والمنتوجــات
القائمــة عــى المعــارض "...فكــرة تأســيس معــرض ب ي
العربيــة ،وإمــداد أ
ين
الوطنيــ� عــى اســتعمالها ،والعمــل عــى
الســواق التجاريــة بهــا ،وتعويــد
تشــجيع أ
ت
الغنيــاء ث
ـ� تحتــاج إليهــا البــاد ،وتوثيــق
الم�يــن عــى إ
الكثــار مــن المصانــع والمعامــل الـ ي
ـ� أ
الروابــط االقتصاديــة أ
والدبيــة بـ ي ن
القطــار الناطقــة بالضــاد .)*("...وقــد شــغل أحمــد حلمــي باشــا
1

أ
ن
ش
ـا� ،وضــم المجلــس ف ي� عضويتــه عــدداً مــن
ـر� الول والثـ ي
رئاســة مجلــس إدارة �كــة المعــرض العـ ب ي

ـ� ،عمــر
الشــخصيات المعروفــة آنــذاك ،وهــم :الحــاج يوســف أفنــدي عاشــور حمــدي بــك النابلـ ي
ين
الغصــ� ،يوســف افنــدي طالــب ،حســن افنــدي عرفــه ،فرنســيس
افنــدي البيطــار ،يعقــوب بــك

ت
ـا� ،عطــا
افنــدي جــاد ،الشــيخ محمــود افنــدي الــداودي ،عيــى افنــدي العيــى ،عزيــز بــك ميقـ ي
ـال.
افنــدي الشــوا ،جــورج افنــدي صباغــه ،الحــاج طاهــر أفنــدي قرمــان ،ويوســف افنــدي ضيــا الدجـ ي
ن
الثــا� ف ي�  22ذي الحجــة ســنة 1352هـــ الموافــق  6نيســان (أبريــل) ســنة
العــر�
افتتــح المعــرض
ي
بي
ن
الثا� ص.1:
العر� ي
* دليل المعرض ب ي
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أ
ف
ـر� البديــع ،ف ي� شــارع مأمــن اللــه ف ي�
1934م ،ي� بنايــة الوقــاف إ
الســامية المشــيدة حســب الطـراز العـ ب ي
القــدس ش
ال�يــف ،واســتمر مــدة شــهر كامــل.
ومــن الالفــت لالنتبــاه أن اهتمــام القائمـ ي ن
ـ� عــى المعــرض لــم يكــن منص ّبـاً عــى تخصيــص
أماكــن رحبــة ومنســقة تنســيقاً جيــداً للصناعات والحــرف والبضائــع العربية عــى اختالفها فحســب ،بل
تعــدى ذلــك ليشــمل إعــداد أماكــن فســيحة للعــروض الســينمائية والمرسحيــة( .)1وال يخفــى عــى أحــد،
ـ� ف� ثنايــاه الخشــية مــن ضيــاع أ
الوطــان ف ي� ظــل هجمــة اســتعمارية ش�ســة ،طالت
أن هــذا النشــاط يخـ ب ئ ي
الع�ين ،وخاصــة أ
والقطــار العربيــة أ
ـط� أ
الطماع الصهيونية ف� فلسـ ي ن
فلسـ ي ن
الخــرى ،بداية القــرن ش
ـط� .
ي
وممــا ّيد ّلــل عــى صحــة هــذا االســتنتاج ،هــو مــا احتــوت عليــه تلــك النـ شـرة (الدليــل) مــن

ش�وحــات موجــزة ف ي� تاريــخ عــدد مــن البلــدان العربيــة ،تحــت عنــوان (جزيــرة العــرب -كلمــة موجــزة
ـط� ،ومــن ثــم ش�ق أ
ف� تاريخهــا) ،شــملت أول مــا شــملت فلسـ ي ن
الردن ،ولبنــان ،وســوريا الداخليــة،
ي
والعـراق ،ونجــد والحجــاز ،واليمــن ،وأخــراً مــر .وهــذا أ
المــر غـ يـر مألــوف ف ي� مثــل تلــك النـ شـرات أو
ي
أ
الدلــة ،لــوال أن الظــروف القائمــة كانــت تـ ش
ـؤ� إىل وجــود خطــر محــدق بالبــاد.

ت
ـ� وردت ف ي� النـ شـرة ،تحــت عنــوان( :رســوم االشـ تـراك) ،إرفــاق
ومــن المعلومــات الطريفــة الـ ي
ت ف
ن
ت
ـ� يحجزهــا العارضــون
طلــب االشــراك ي� المعــرض بجنيــه فلسـ ي
ـطي� واحــد ،وأن أجــور المحــال الـ ي
جنيهــ� ت
ين
للمــر المربــع ،وذلــك حســب أهميــة المــكان وموقعــه ،كمــا
بلغــت مــن نصــف جنيــه إىل

أعفيــت معروضــات الحكومــات العربيــة ،والجمعيــات الخ�يــة العربيــة ،آ
والثــار القديمــة والنفيســة
ي
أ
ض
()2
ســتتقا�  % 5مــن أثمــان تلــك المعروضــات.
الدارة
مــن الجــور ،إال إذا تــم بيعهــا ،فــإن إ
كمــا شــملت النـ شـرة تعليمــات أساســية حــول مســؤولية العارضـ ي ن
والنــارة ،والدخوليــة،
ـ� ،والميــاه إ

والجوائــز والشــهادات ،وبيــع المعروضــات وســحبها ،والمراســات واالســتعالمات .وقــد تــم توزيــع
ميداليــات فضيــة عــى الفائزيــن مــن العارضـ ي ن
ـ�  ،كمــا خصصــت إدارة الملــف طابع ـاً ســمي "طابــع
ن
ـا�.
ـر� الثـ ي
المعــرض" العـ ب ي

ن
الثا� ،ص.1:
العر� ي
 .1دليل المعرض ب ي
ن
الثا� ،ص.12:
العر� ي
 .2دليل المعرض ب ي

45

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  157جامدى األوىل  /جامدى اآلخرة 1443هـ كانون األول  /2021كانون الثاين 2022م

وممــا يــدل عــى رحابــة هــذا البنــاء ،وطاقتــه االســتيعابية العاليــة ،هو الكــم الكبــر أ
للصناف
ي

ف
أ ض
ت
ر� ،ومعروضــات الــدور
ـ� عرضــت ي� قاعاتــه وغرفــه ،حيــث ُقســم البنــاء إىل معروضــات الــدور ال ي
الـ ي
الول ،وجنــاح خــاص بالمعروضــات المرصيــة .واشــتمل الــدور أ
أ
ال ضر� عــى عــرض حــوال ي ن
ســت�
ي
ي

صنف ـاً مــن المصنوعــات المختلفــة ،إضافــة إىل الكتــب والمخطوطــات القديمــة ،والرســومات الزيتيــة
ين
اثن� ي ن
وغ�ها ،لحوال ي ن
وفلسط�.
وست� شخصاً ،أو معمال ً أو ش�كة من سوريا ولبنان والعراق،
ي
ي

ومــن الالفــت أن المجلــس الســامي أ
ال�يــف ،كان أحــد العارضـ ي ن
العــى بالقــدس ش
ـ� لبعــض
إ

الثــار والتحــف العربيــة .أمــا الــدور أ
آ
ـ� وأربعـ ي ن
الول فقــد اشــتمل عــى عــرض حــوال اثنـ ي ن
ـ� صنفـاً مــن
ي
المصنوعــات المختلفــة ،مــن المنســوجات ،والتحــف ،والملبوســات الجاهــزة ،والصــور ،والرســومات،
والحذيــة ،والتطريــز ،أ
والنحــاس ،والزجــاج ،أ
والدويــة ،ومسـ ض
وغ�هــا ،وذلــك الثنـ ي ن
ـ�
ـتح�ات التجميــل ي
ـط� ،ولبنــان ،وســوريا ،أ
والردن .ف� حـ ي ن
ـ� عارضـاً ،مــن فلسـ ي ن
وأربعـ ي ن
ـ� اشــتمل المعــرض المــري عــى
ي
منتوجــات أربــع ش�كات مــن المحلــة الكـ بـرى ،ودميــاط ،والقاهــرة ،ومعروضــات ومصنوعــات متنوعــة
لثالثــة ش
وع�يــن عارض ـاً كلهــم مــن العاصمــة المرصيــة القاهــرة.
ت
ـ� جذبــت اهتمــام الـ ّزوار وانتباههــم قطــع الموبيليــا
ومــن أهــم المعروضــات المرصيــة الـ ي
المزخرفــة الجميلــة ،إضافــة إىل العطــور ،والمصنوعــات الجلديــة.
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ف
ت
�
�
اوى
أنت تسأل واملفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسني  /املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
 .1حكــم إعطــاء أولويــة العــاج للجرحــى املصابــن إصابــات طفيفــة عــى املصابــن
إصابــات خطــرة خــال الكــوارث؛ الحتــال ضعــف نجاتهــم ،وإنقــاذ عــدد أكــر

المصابــ� كثــراً جــداً ،وعــدد أ
الطبــاء
الســؤال :حدثــت كارثــة ف ي� أحــد البلــدان ،وكان عــدد
ين ي
ـعف� ال يكفــي لنقــاذ الجرحــى جميعهــم ،فأصــدر قائــد الفريــق المســؤول أوامــره أ
والمسـ ي ن
للعضــاء أن
إ

تي�كــوا الذيــن إصاباتهــم خطـ يـرة وبالغــة ،واحتمــال نجاتهــم ضعيــف ،ويعملــوا عــى إنقــاذ أكـ بـر عــدد
ممكــن مــن الجرحــى ،حـ تـى ال تتــم إضاعــة الوقــت مــع الذيــن إصاباتهــم خطـ يـرة وبالغــة ،واحتمــال
نجاتهــم ضعيــف؛ ألنــه إن تــم االشــتغال بهــم ،وهــم قلــة ستســوء حالــة أ
ال ثك�يــة ،الذيــن لهــم
احتمــال أكـ بـر للنجــاة مــع مــرور الوقــت ،وإن لــم تكــن إصاباتهــم بســوء إصابــة الفئــة القليلــة نفســها،
وبذلــك يمكــن إنقــاذ عــدد أكـ بـر مــن الجرحــى ،فمــا رأي الـ شـرع بهــذا الق ـرار؟
ـ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف الخلــق ســيدنا محمــد أ
المـ ي ن
الحمــد للــه رب العالمـ ي ن
ـ� ،وعــى
آلــه وصحبــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وبعــد؛
الجــواب :فقــد جــاء ف� قــرار مجلــس الفتــاء أ
ين
فلســط� رقــم 198 /1 :بتاريــخ
العــى ف ي�
إ
ي
ض
ش
الســامي ال�وريــة؛ وهــو يشــمل
2021/ 8/ 19م " :أن حفــظ النفــس يُ َعـ ُّـد مــن مقاصــد الت�يــع إ
ف
ن
ـ� والفقـ يـر ،ومــن توصــف
حفــظ النفــوس المعصومــة كلهــا ،ويدخــل ي� ذلــك الكبـ يـر والصغـ يـر ،والغـ ي
حالتــه بالمســتقرة أو الخطـ يـرة.
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الوضــاع الطبيعيــة والثابتــة يجــب عــى الدولــة أن توفــر أ
و� أ
ف
الجهــزة الطبيــة والمســتلزمات
ي
ـ� المـ ض
العالجيــة الكافيــة لعــاج الحــاالت جميعهــا ،دون حاجــة إىل المفاضلــة بـ ي ن
ـر� ف ي� تقديــم العالج.
أمــا ف ي� الظــروف االســتثنائية ،وحــاالت الطــوارئ الوبائيــة ،فيجــب ابتــداء بــذل كل جهــد
مســتطاع لزيــادة عــدد أ
الجهــزة والعالجــات الالزمــة ،فواجــب الدولــة هــو أن تضــع سياســة رشــيدة
لتأمــ� مســتلزمات الرعايــة الطبيــة ،أ
ين
والجهــزة الكافيــة ،لحــاالت الطــوارئ.
لكــن قــد يزيد عــدد المحتاجـ ي ن
ـ� ألجهــزة العنايــة ومســتلزمات الرعايــة ف ي� الظروف االســتثنائية،
قبــل أن تتمكــن الدولــة مــن زيــادة عــدد أ
الجهــزة والمســتلزمات ،وبســبب تعــذر تقديــم العــاج لهــم
ف
ض
ت
ن
ـ� يجــب أن تعتمــد عــى قواعــد
ً
جميعــا فنكــون حينئــذ ي� حالــة اضطـرار للمفاضلــة بـ يـ� المــر� ،الـ ي
الســامي ض
المقاصــد ،وتعظيــم مقصــد حفــظ النفــس ،باعتبــاره مــن مقاصــد ش
ال�وريــة ،ومــا
الت�يــع إ
تي�تــب عليــه مــن موازنــة دقيقــة بـ ي ن
أيضــا عــى
ـ� المصالــح والمفاســد ،كمــا يجــب أن تعتمــد المفاضلــة ً
أ
ق
ـا�.
مبــدأ معاملــة النــاس بالعــدل والمســاواة ،وتقديــم الجهــزة المتاحــة ،واســتخدامها بشــكل أخـ ي
العــى أن أ
وبنــاء عــى ذلــك يــرى مجلــس الفتــاء أ
الحــكام المتعلقــة بالمفاضلــة ف ي� هــذه الحالــة
إ
االســتثنائية ،ترتكــز إىل النقــاط آ
التيــة:
ً
ـ� العاجــل ،عــى مــن يغلــب عــى الظــن أن
أول :يُ َقـ َّـدم مــن يحتــاج إىل العــاج إ
والســعاف الطـ ب ي

حالتــه تســمح بالتأخـ يـر.

ثان ًيــا :يُقـ ّـدم مــن يُرجــى شــفاؤه بغلبة الظن ،عىل من كان
الط�.
ً
ميؤوســا من شــفائه ،حســب التقديــر ب ي
الصــل عــدم نــزع أ
ثال ًثــا :أ
الجهــزة عــن مريــض يُعالــج بهــا لصالــح مريــض جــاء بعــده ،ولكــن تجــب
إعــادة تقويــم مســتوى توافــر أ
الجهــزة الطبيــة المتاحــة بشــكل يومــي؛ لتقييــد اللجــوء إىل خيــار حرمــان
المــر� مــن الرعايــة الواجبــة قــدر المــكان ،فــإذا أمكــن تبــادل أ
ض
الجهــزة ،وعــدم حرمــان
بعــض
إ
البعــض مــن العــاج ،فهــذا هــو المطلــوب.
ض
رابعــا :إذا كان الطبيــب حائــرا ي ن
المــر� ابتــداء؛ بحيــث لــم يعــد لــه مجــال إال المفاضلــة
بــ�
ً
ً
فالســبق؛ مــن أجــل ســد بــاب أ
الســبق أ
واالختيــار ،فيمكــن القــول باختيــار أ
المزجــة والتالعبــات عنــد
قلــة عــدد أ
المــر� آ
ض
الجهــزة والمســتلزمات ،ولكــن ال ن
الخريــن كل ًيــا؛ بــل يجــب
يعــ� هــذا إهمــال
ي
الم�فـ ي ن
تقديــم أشــكال أخــرى مــن الرعايــة الممكنــة ،حـ تـى ألولئــك الميــؤوس مــن شــفائهم ،أو ش
ـ�
عــى الهــاك ،ولــو عــى أ
القــل مــا أصبــح يُســمى بالرعايــة التلطيفيــة" ،واللــه تعــاىل أعلــم.
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ف
ت
�
�
اوى

 .2حكم أخذ عامل ما يزيد من املواد املستخدمة يف العمل

الســؤال :أعمــل ف ي� الكهربــاء ،حيــث أقــوم بتجميــع لوحــات كهربائيــة ،وبعــد التجميــع يزيــد معنــا
كوابــل نحــاس ،فمــا حكــم أخذهــا ،أو بيعهــا؟
أ
﴿إ َّن ال َّلــهَ يَأْ ُم ُر ُكـ ْـم أَن
الجــواب :اللــه أمــر بحفــظ المانــات وأدائهــا إىل أهلهــا ،فقــال عــز وجــلِ :
الَمانَــات إ َل أَهْ لهــا﴾ (النســاء ،)58 :ورســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول« :أَد أ
أ
ال َ َمانَـ َـة ِإ َل
َِ
ِّ
تُــؤَ ُّدوا َ ِ ِ
ت
()1
ـ� يســتخدمها خــال عملــه،
ـن َمـ ْ
َمـ ِـن ائْ َت َم َنــكَ َ ،وال َ تَخُ ـ ْ
ـن خَ انَــكَ »  ،والعامــل ملــزم بحفــظ المــواد الـ ي
ش
�ء منهــا ،أو التفريــط فيــه بغـ يـر حــق.
ويحــرم عليــه ســلب ي
ف
ش
�ء منهــا ،إال إذا أذن لــك
وعليــه؛ فــإذا زادت كوابــل نحــاس ي� أثنــاء العمــل ،فــا يجــوز لــك أخــذ ي
صاحــب العمــل بذلــك ،أو مــن ينــوب عنــه ،فــإن أعطــاك فيجــوز لــك ذلــك ،والتــرف فيهــا كمــا
تشــاء ،وإال فــا ،واللــه تعــاىل أعلــم.
 .3حكم تفضيل البنات عىل األبناء يف العطية
السؤال:هل يحق أ
للب توزيع أغلب أمواله عىل بناته دون أبنائه الذكور؟
ـ� أ
الجــواب :ديننــا الحنيــف يأمــر بالعــدل بـ ي ن
البنــاء ف ي� الهبــات والعطايــا ،وينهــى عــن تفضيــل
أحدهــم عــى غـ يـره ،وعــى المــرء أن يتحــرى العــدل بـ ي ن
ـ� أبنائــه ،وأن يتحــرز عــن إعطــاء بعضهــم

وحرمــان آخريــن؛ ســواء أكانــوا ذكــوراً أم إناثــا ً،ألن ف ي� ذلــك ظلمـاً ،لقــول رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه
البنــاء واجــب عــى أ
ـ� أ
ف
الع ِط َّيـ ِـة»( ،)2فالعــدل بـ ي ن
الب ،وخالفــه ظلــم
ـ� أَ ْو َل ِد ُكـ ْـم ِ ي� َ
وســلم« :ا ْع ِد ُلــوا بَـ ي ْ ن َ
ت
ن
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى ال َّلــهُ
ـ� ِأبَ ي� ن ُْحـ ًـا ،ثُـ َّـم أَ َ� ِب ي� ِإ َل َر ُسـ ِ
وجــور ،فعــن النعمــان بــن بشـ يـر ،أنــه قــال« :ن ََح َلـ ِ ي
ـالَ :لَ ،قـ َ
ـال :أَك َُّل َو َلـ ِـدكَ أَ ْعطَ ْي َتــهُ هَ ـ َـذا؟ َقـ َ
َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ ،ل ُيشْ ـ ِـه َد ُهَ ،ف َقـ َ
ـر ِم ْثـ َـل
ـال :أَ َل ْيـ َ
ـس ت ُِريـ ُـد ِم ْن ُهــم ا ْلـ ِب َّ
ـال :بَـ َـىَ ،قـ َ
ـن َذا؟ َقـ َ
ـالَ :فـ ِـإ ن ي ِّ� َل أَشْ ـ َه ُد»(.)3
َمــا ت ُِريـ ُـد ِمـ ْ
أ ن
نن ت
لبا�.
 .1س� ال�مذي ،كتاب البيوع ،باب منه ،وصححه ال ي

 .2صحيح البخاري ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز ت
ح� يعدل بينهم.

 .3صحيح مسلم ،كتاب الهبات ،باب كراهة تفضيل بعض أ
الوالد ف ي� الهبة.
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ـ� أ
ـ� بـ ي ن
ويجــوز التميـ ي ز
البنــاء ف ي� العطايــا والهبــات لســبب ش�عــي ،كمعانــاة أحدهــم مــن ضائقــة ماليــة،
أو كـرث ة عائلتــه ،أو اشــتغاله بالعلــم ونحــوه.
ويحــق للوالــد وهــو عــى قيــد الحيــاة أن يعطــي أوالده مــن أمالكــه عــى ســبيل الهبــة
والتملــك ،وال مانــع مــن ذلــك ش�عـاً ،إذا ســاوى بينهــم بالعطيــة للحديثـ ي ن
ـ� المذكوريــن أعــاه ،أمــا ف ي�
ـ� أ
حالــة عــدم المســاواة ف� العطيــة بـ ي ن
الوالد ،فيمكــن للولــد المظلــوم أن يرشــد والــده إىل الصــواب
ي
والحــق ،بالحكمــة والموعظــة الحســنة أو باالســتعانة بمــن تُســمع كلمتهــم لديــه ،حـ تـى يتحقــق العــدل
ويحصــل عــى حقــه ،واللــه تعــاىل أعلــم.
 .4من له الحق يف الحضانة بعد وفاة األم

ت
ـدي ثالثــة أطفــال ،فهــل يل الحــق بحضانتهــم،
ـ� بمــرض كورونــا ،ولـ ّ
الســؤال :توفيــت زوجـ ي
أم لجدتهم ألمهم؟

الجــواب :الحضانــة ن
تعــ� القيــام بحفــظ مــن ال ي ز
يمــ� وال يســتقل بأمــره ،وتربيتــه بمــا
ي
يصلحــه ،ووقايتــه عمــا يؤذيــه( ،)1وقــد ثبتــت الحضانــة بأدلــة ش�عيــة كثــرة ،وأجمعــت أ
المــة عــى
ي

ض
()2
ش
ـت :يَــا َر ُسـ َ
ـول
ر� اللــه عنهمــا« :أَ َّن ْامـ َـرأَ ًة َقا َلـ ْ
م�وعيتهــا  ،عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص ،ي
ن
ال َّلـ ِـه ،إ َّن ابْـ نـ� هَ ـ َـذا ك َ ن
ـ�َ ،وأَ َرا َد
ـدي ي� َلــهُ ِسـقَا ًءَ ،و ِح ْجـ ِـري َلــهُ ِحـ َ
ـوا ًءَ ،و ِإ َّن أَبَــا ُه طَ َّل َقـ ِ ي
َان بَطْـ ِ ي
ِ ِي
ـ� َلــهُ ِو َعــا ًءَ ،وثَـ ْ ِ
ن
تز
ـال َل َهــا َر ُسـ ُ
ـ�َ ،ف َقـ َ
ـق ِبـ ِـه َمــا َلـ ْـم تَ ْن ِك ِحــي»(.)3
ـت أَ َحـ ُّ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :أَنْـ ِ
أَ ْن يَ ْن َ ِ� َعــهُ ِمـ ِّ ي
ـتحق� للحضانة؛ فقد نص قانون أ
أمــا ترتيــب المسـ ي ن
الحوال الشــخصية ف ي� المادة رقم ( ،)154
"الم النســبية أحــق بحضانة ولدها وتربيتــه ،حال قيام الزوجية ،وبعــد الفرقة ،ثم بعد أ
عــى أن :أ
الم
يعــود الحــق لمــن تَــىل أ
ف
ال َم من النســاء ،حســب ت
المــام ب يأ� حنيفة".
ال�تيب المنصــوص عليه ي� مذهــب إ
ِي
والمنصــوص عليــه عنــد الحنفيــة ،أن الحضانــة للنســاء المحــارم ،فــإن ُف ِقـ ْـدن انتقلــت إىل
الرجــال العصبــات ،حســب ترتيبهــم ف ي� التعصيــب ،فــإن لــم يوجــد مــن يســتحقها منهــم؛ انتقــل حــق
غــر العصبــات.
الحضانــة إىل الرجــال المحــارم مــن ي
ين
الطالب�.98 /9 :
 .1روضة
 .2المقدمات الممهدات.562 /1 :
أ
ن
نن
لبا�.
 .3س� ب يأ� داود ،كتاب الطالق ،باب من أحق بالولد ،وحسنه ال ي
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ف� ت�اوى

أ
أ
ف
ـت ،ثــم أم
وترتيــب النســاء المحــارم ي� الحضانــة عنــد الحنفيــة :الم ،ثــم أم الم ،وإن َع َلـ ْ
الخت ألم ،ثم أ
الخت الشــقيقة ،ثم أ
الخــوات ،وتقدم أ
الب ،وإن ع َلــت ،ثــم أ
أ
الخــت ألب ،وإن ُف ِق ْدن
َ ْ
ف أ
تنتقــل الحضانــة لبنــات أ
الخــوات ،عــى ت
العمــات(.)1
ال�تيــب المذكــور ي� الخــوات ،ثــم الخــاالت ،ثــم ّ
الخ ألب ،ثــم ابــن أ
الخ الشــقيق ،ثــم أ
الب ،ثــم الجــد ،ثــم أ
وترتيــب الرجــال العصبــات :أ
الخ
الشــقيق ،ثــم ابــن أ
الخ ألب ،ثــم العــم الشــقيق ،ثــم العــم ألب ،ثــم ابــن العــم الشــقيق ،ثــم ابــن
الب الشــقيق ،ثــم عــم أ
العــم ألب ،ثــم عــم أ
()2
الب ألب.

الخ ألم ،ثــم ابــن أ
وترتيــب الرجــال المحــارم مــن غــر العصبــات :الجــد ألم ،ثــم أ
الخ ألم،
ي
()3
ثــم العــم ألم ،ثــم الخــال الشــقيق ،ثــم الخــال ألب ،ثــم الخــال ألم.

الولويــة ف� الحضانــة؛ يرفع أ
الم واالختــاف ف� صاحــب أ
وعنــد وفــاة أ
المر إىل القضــاء ش
ال�عي،
ي
ي
بصفتــه صاحــب االختصــاص ف ي� النظــر ف ي� هــذه المســائل ،والفصــل فيهــا قضائ ًيــا ،واللــه تعــاىل أعلــم.
 .5حكــم الهديــة التــي يأخذهــا موظــف مــن الزبائــن دون
علــم إدارة الرشكــة التــي يعمــل لديهــا

الســؤاالن :أعمــل موظفـاً ف ي� قطــاع خــاص يقــدم خدمــات ماليــة للـ شـركات ،وإحدى الـ شـركات
بعــد تقديــم خدمــات لهــا قــام أصحابهــا بتقديــم هديــة نقديــة يل ف ي� مـرات عــدة ،وقبلت هــذه الهدية
ف
ـ� ،فهــل أخــذ هــذه الهديــة حـرام؟ وإذا كانــت
ـ� ،علمـاً أنهــا لــم تؤثــر ي� عمـ ي
دون علــم صاحــب عمـ ي
ت
ن
ـ� بذلــك؟
حرام ـاً ،فمــاذا أفعــل بالهدايــا النقديــة الســابقة الـ ي
ـ� أخذتهــا عــن جهــل مـ ي
أ
َــات ِإ َل
الجــواب :العمــل أمانــة ،واللــه تعــاىل يقــولِ ﴿ :إ َّن ال َّلــهَ يَأْ ُم ُرك ْ
ُــم أَن تُــؤَ ُّدوا ال َ َمان ِ
ف
ف
ت
ش
ـ� يعمــل لديهــا الموظــف،
أَهْ ِل َهــا﴾ (النســاء ،)58 :وأهلهــا ي� الحالــة المبينــة ي� الســؤال هــي ال�كــة الـ ي
أ
ـن خَ انَــكَ »(،)4
ـن َمـ ْ
ورســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول « :أَ ِّد ال َ َمانَـ َـة ِإ َل َمـ ِـن ائْ َت َم َنــكَ َ ،وال َ تَخُ ـ ْ
ت
ن
ش
ـ� يعمــل لديهــا،
والعامــل ملــزم باالتفــاق أو بعقــد العمــل المـ بـرم بينــه وبـ يـ� الجهــة أو ال�كــة الـ ي
 .1بدائع الصنائع.42 - 41 /4 :
 .2بدائع الصنائع.43 /4 :
 .3حاشية ابن عابدين.265 - 264 /5 :
أ
ن
نن ت
لبا�.
 .4س� ال�مذي ،كتاب البيوع ،باب منه ،وصححه ال ي
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فــا يتــرف بمــا يخالفــه إال بإذنهــا ،وال بمــا يؤثــر ســلباً ف ي� واجباتــه الوظيفيــة المنوطــة بــه ،أو ف ي�
ت
ـ� يعمــل لديهــا.
مصالــح الجهــة الـ ي
ت
ـ� يعمــل لديهــا ،فــا يجــوز
وإذا حصــل الموظــف عــى عمولــة أو هديــة مــن زبائــن الجهــة الـ ي
ش
�ء منهــا ،إال إذا أذن لــه بذلــك صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه ،وعليــه رد مــا أخــذه إال
لــه أخــذ ي
أن يعفــى مــن ذلــك ،بشــكل واضــح.

ت
ـ� يعمــل لديهــا
وعليــه؛ فيحــرم عــى الموظــف أخــذ عمولــة أو هديــة مــن زبائــن الجهــة الـ ي

دون علمهــا أو إذنهــا ،واللــه تعــاىل أعلــم.

 .6حكم مصافحة أخوات الزوجة
ت
ت
مصافحــ� ،وأكــون متوضئــاً
الســؤال :أقــوم بزيــارة أهــل
زوجــ� ،وتبــادر أخواتهــا إىل
ي
ي

للصــاة ،فأتوضــأ مــرة أخــرى ،فمــا حكــم مصافحتهــن؟
ـ� الرجــال والنســاء أ
الئمــة أ
الجــواب :اتفــق أ
الربعــة عــى تحريــم المصافحــة بـ ي ن
الجانــب عــن
ض
ر� اللــه عنهــم« :أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى
بعــض ،واســتدلوا بمــا روى عــروة بــن الزبـ يـر ،عــن عائشــة ،ي
آ
ـن َآم ُنــوا ِإ َذا
ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،ك َ
ـن هَ َ
ـات ِب َهـ ِـذ ِه ْاليَـ ِـة﴿ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
اجـ َـر ِإ َل ْيـ ِـه ِمـ ْ
ـن َمـ ْ
َان يَ ْم َت ِحـ ُ
ـن ا ْل ُم ِؤْم َنـ ِ

ـن﴾ ِإ َل َق ْو ِلـ ِـهَ ﴿ :غ ُفــو ٌر َر ِحيـ ٌـم﴾ [الممتحنــةَ ،]12 - 10 :قـ َ
ـال ُع ْر َو ُة:
الم ِؤْم َنـ ُ
َجا َء ُكـ ُـم ُ
ات َف ْام َت ِح ُنوهُ ـ َّ
ـات ُم َه ِاجـ َـر ٍ
ش
ـال َل َهــا َر ُسـ ُ
ـنَ ،قـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ « :قـ ْـد
َقا َلـ ْ
ـر ِط ِم ْن ُهـ َّ
ـت َعا ِئشَ ـ ُـةَ :ف َمـ ْ
ـن أَ َقـ َّـر ِب َهـ َـذا الـ َّ ْ
بايعتــك» كَالمــا ي َك ِّلمهــا بــه ،وال َّلــه ما مســت يــده يــد امــرأَة َقـ ُّ ف
ـن ِإ َّل ِبق َْو ِل ِه»(.)1
ط ِ ي� ُ
الم َبايَ َعـ ِـةَ ،و َمــا بَايَ َع ُهـ َّ
ً ُ ُ َ ِ ِ َ ِ َ َ َّ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ٍ
َ َُْ ِ
ض
ر� اللــه عنهــا ،أن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال:
وعــن أُ َم ْي َمـ َـة ِب ْنـ ِ
ـت ُر َق ْي َقـ َـة ،ي
ــح ال ِّن َســا َء»(.)2
ِ«إ ن ي ِّ� َل أُ َص ِاف ُ
ـ� يَغُ ُّضوا
وأمــر اللــه تبــارك وتعــاىل الرجــل والمـرأة بغــض البــر ،فقــال تعــاىلُ ﴿ :قـ ْـل ِل ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ

ــون َو ُق ْ
ــات
ــر ِب َمــا يَ ْص َن ُع َ
ــم َذ ِلــكَ أَز َْك َل ُه ْ
وج ُه ْ
ــن أَبْ َص ِار ِه ْ
ــم َويَ ْح َفظُــوا ُف ُر َ
ِم ْ
ــل ِل ْل ُم ِؤْم َن ِ
ــم ِإ َّن ال َّلــهَ خَ ِب ي ٌ
ـن ِإ َّل َمــا ظَ َهـ َـر ِم ْن َهــا﴾ (النــور،)31 - 30 :
ـن ُف ُر َ
ـن ِزي َن َت ُهـ َّ
ـن َو َل يُ ْب ِديـ َ
وج ُهـ َّ
ـن َويَ ْح َفظْـ َ
ـن أَبْ َص ِار ِهـ َّ
ـن ِمـ ْ
يَغْ ُض ْضـ َ
تفس� القرآن ،سورة الممتحنة ،باب {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} [الممتحنة]10 :
 .1صحيح البخاري ،كتاب ي
أ
ن
ئ
 .2ن ن
س�
لبا�.
النسا� ،كتاب البيعة ،باب بيعة النساء ،وصححه ال ي
ي
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�
اوى

وإذا كان إتبــاع النظــرة بالنظــرة محرم ـاً ،فمــن بــاب أوىل اللمــس؛ ألن اللمــس أعظــم أث ـراً ف ي� النفــس،
ـس أشـ ّـد ،فإنــه يحـ ّـل النظــر
قــال إ
مســه ،بــل المـ ّ
المــام النــوويّ :كل َمــن َحـ ُـر َم النظـ ُـر إليــه َحـ ُـر َم ُّ
والــراء ،أ
أ
ف
تز
ش
والخــذ والعطــاء ،ونحــو ذلــك ،وال
و� حــال البيــع
إىل الجنبيــة إذا أراد أن ي� ّوجهــا ،ي
يجــوز مســها ف� ش�ء مــن ذلــك»(*) ،وقــد ذهــب مجلــس الفتــاء أ
العــى ف ي� قــراره 73/ 2 :بتاريــخ
إ
ي ي
2009 /3/ 25م إىل تحريم مصافحة الرجل للمرأة أ
الجنبية البالغة ،وكذلك العكس.
1

وعليــه؛ فتحــرم مصافحــة الرجــال للنســاء أ
الجنبيــات عنهــم ،ومصافحــة النســاء للرجــال

أ
الجانــب عنهــن ،وينصــح المســلمون بالتمســك بدينهــم ،وأال يشــعروا بالحــرج مــن ذلــك ،وال يتأثــرون
باللغــط والتشــويش الــذي يثــار حــول بعــض أحكامــه وآدابــه.
وبالنســبة إىل أثــر مصافحــة المـرأة أ
الجنبيــة عــى الوضــوء ،فالراجــح مــن أقــوال الفقهــاء أنــه
ال ينقــض الوضــوء ،عــى الرغــم مــن تحريمــه ،فــا تــازم بـ ي ن
ـ� الح ـرام ونقــض الوضــوء ،فليــس كل
حــرام ينقــض الوضــوء ،وليــس كل ناقــض للوضــوء حرامــاً.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

أ
*الذكار ،ص266 :
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الخصائــص الربانيــة والفطريــة
مــن مقاصــد الرشيعــة اإلســامية
الشيخ د .أحمد شوباش
مفتي محافظة نابلس

الســام ش
يذهــب الباحثــون إىل أن خصائــص مقاصــد ش
وال�يعــة
ال�يعــة هــي خصائــص إ
ت
ـ� أبرزهــا الربانيــة والفطريــة والكمــال والوضــوح والتــوازن والشــمول والعمليــة
إ
الســامية ذاتهــا ،والـ ي
والثبــات( ،)1وهــي صفــات ي ز
تمــ� مقاصــد ش
ال�يعــة عــن يغ�هــا مــن المقاصــد.
وتعــد خاصيــة الربانيــة أصــل الخصائــص وأهمهــا ،وعنهــا تنبثــق كل الخصائــص ،فضـا ً عــن
أن خاصيــة الفطــرة ينبثــق عنهــا خصائــص أخــرى ،فناســب أن تكون مــن الخصائــص أ
الصليــة العامة(.)2
الخاصية األوىل ،الربانية:
الربانيــة مصــدر صناعــي مــن الــرب ،يــدل عــى التألــه وحســن العبــادة والمعرفــة باللــه ،وهــو
ـا� :المنســوب إىل لفــظ الــرب ،وزيــدت أ
ن
()3
اللــف
اســم مؤنــث منســوب إىل ّ
رب ،عــى غـ يـر قيــاس  ،والربـ ي
ف
ت
ـر� النــاس عليــه(.)4
والنــون ي� النســب للمبالغــة ،وهــو الــذي يــرب� عــى العلــم ويـ ب ي

ن
الســام
.1
الســام ،دراســة منهجيــة شــاملة لمحاســن مقاصــد إ
البيانــو� ،محمــد أبــو الفتــح :محاســن ومقاصــد إ
ي
ف
ش
ش
الســامية ،تصــدر عــن مجلــس النــر العلمــي،
ي� ضــوء النقــل والعقــل :ع  ،263 /43مجلــة ال�يعــة والدراســات إ
ـو� :مقاصــد ش
الســامية
ال�يعــة إ
جامعــة الكويــت ،الســنة الخامســة عـ شـر ،رمضــان  1421هـــ -ديسـ ب
ـم� 2000م .اليـ ب ي
وعالقتهــا أ
بالدلــة ش
ال�عيــة 420 :ومــا بعدهــا ،ربيعــة :علــم مقاصــد الشــارع .225 :وانظــر :قطــب ،ســيد :خصائــص
ـا� :دار الـ شـروق ،القاهــرة – بـ يـروت ،الطبعــة :ش
الســامي ومقوماتــه 43 :ومــا بعدهــا ،النـ ش
ال�عيــة الخامســة،
التصــور إ
أ
ش
الســامية 83 :ومــا بعدهــا،
 1400هـــ  1980 -م ،عــدد الج ـزاء ،1 :القرضــاوي ،يوســف :مدخــل لدراســة ال�يعــة إ
الوىل1414 ،هـ 1993 -م ،عدد أ
النا� :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :أ
ش
الجزاء1 :
أ
ش
ش
السالمية وعالقتها بالدلة ال�عية.420 :
اليو� :مقاصد ال�يعة إ
 .2ب ي
 .3عمر بمساعدة فريق عمل :معجم اللغة العربية المعارصة.842 / 2 :
ف
ن
ين
الحل�
بالسم�
المعروف
السم� ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن حسن بن عبد الدايم،
.4
(المتو� 756 :هـ):
ي
بي
أ
ف
ش
ش
تفس� أ�ف اللفاظ ،61 /2 :المحقق :محمد باسل عيون السود ،النا� :دار الكتب العلمية،
عمدة الحفاظ ي� ي
أ
أ
الطبعة :أ
الوىل1417 ،هـ 1996 -م ،عدد الجزاء .4 :وانظر:
القرط� :الجامع لحكام القرآن.122 /4 :
بي
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الســام بعقيدتــه ش
و�يعتــه مــن عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل ،فهو الــذي أنزله
ومصدريــة ديــن إ
االر ُسـ ُ
ـن َربِّــكَ َو ِإ ْن َلـ ْـم
ـول بَ ِّلــغْ َمــا أُنْـ ِـز َل ِإ َل ْيــكَ ِمـ ْ
عــى نبيــه ،وكلفــه بتبليــغ رســالته ،يقــول تعــاىل{ :يَاأَيُّ َه َّ
ين}(المائــدة،)67 :
تَف َْعـ ْـل َف َمــا بَلَّغْ ـ َ
ـو َم ا ْلك َِاف ِر َ
ـت ِر َســا َل َتهُ َوال َّلــهُ يَ ْع ِص ُمــكَ ِمـ َ
ـاس ِإ َّن ال َّلــهَ َل يَ ْهـ ِـدي ا ْل َقـ ْ
ـن ال َّنـ ِ
وحى}(النجم.)4 – 3 :
ويقول عز وجلَ :
{و َما يَ ْن ِط ُق َع ِن ا ْل َه َوى* ِإ ْن هُ َو ِإ َّل َو ْح ٌي يُ َ

ن
ت
ش
الجماع عىل
ـ� ثبتــت بالنــص عليهــا أو انعقــد إ
وربانيــة المقاصــد :تعـ ي
ـ� أن مقاصــد الــرع الـ ي
اعتبارهــا مقصــداً مــن مقاصــد الـ شـرع ،أو الـ تـ� توصــل إليهــا العلمــاء الثقــات مــن خــال علــل أ
الحــكام
ي
ش
ال�عيــة ،واســتخالصها مــن خــال طــرق الكشــف عنهــا ،هــي مــن عنــد اللــه ،وم ـرادة لــه ســبحانه(.)1
ولمــا كانــت مقاصــد ش
النفــ� لــدى
الــرع ربانيــة المصــدر ،فهــذا مدعــاة لالطمئنــان
ي
ين
المســلم� ،للســعي إىل موافقــة مقاصدهــم مــع تلــك المقاصــد ،ممــا يحقــق لهــم الســعادة ف ي�

ــو ال َّل ِط ُ
يــف ا ْلخَ ِب ي ُ�}(الملــك.)14 :
ــن خَ َل َ
الداريــن ،وقــد قــال اللــه تعــاىل{ :أَ َل يَ ْع َل ُ
ــم َم ْ
ــق َوهُ َ

وممــا يقــرر ربانيــة المقاصــد ،أن القـرآن الكريــم تأ� بالتعريــف بمصالــح الداريــن جلبـاً لهــا،

والتعريــف بمفاســدهما ،دفعــاً لهــا ،والمصالــح المســتنبطة مــن نصــوص القــرآن مــن الــرض ورات
والحاجــات والتحســينات ،ومكمــات هــذه أ
القســام قررتهــا الســنة النبويــة كذلــك(.)2
ـن بَـ ي ْ ن
ـن خَ ْل ِفـ ِـه
ـ� يَ َديْـ ِـه َو َل ِمـ ْ
وقــد وصفــه اللــه بكتابــه بقولــه ســبحانه{َ :ل يَأْ ِتيـ ِـه ا ْل َب ِاطـ ُـل ِمـ ْ ِ
ـن َح ِكيـ ٍـم} ف ي� خلقــه وأمــره ،يضــع
ـن َح ِكيـ ٍـم َح ِم ٍيد}(فصلــت ،)42 :يقــول الســعدي {( :ت ن زَ�يـ ٌـل ِمـ ْ
ت ن ْ زَِ�يـ ٌـل ِمـ ْ
كل ش�ء موضعــه ،ن ز
وي�لــه ن ز
له{.ح ِميـ ٌـد} عــى مــا لــه مــن صفــات الكمــال ،ونعــوت الجــال ،وعــى مــا
م� َ
ي
والفضــال ،فلهــذا كان كتابــه ،مشــتمال عــى تمــام الحكمــة ،وعــى تحصيــل المصالــح
لــه مــن العــدل إ
ت
ـ� يحمــد عليهــا) (.)3
والمنافــع ،ودفــع المفاســد والمضــار ،الـ ي
ن
السالم.264 :
.1
البيانو� :محاسن ومقاصد إ
ي
.2
الشاط� :الموافقات.346 / 4 :
بي

 .3الســعدي ،عبــد الرحمــن بــن نــارص بــن عبــد اللــه (المتـ ف
ـو� 1376 :هـــ) :تيسـ يـر الكريــم الرحمــن ف ي� تفسـ يـر كالم المنــان ،750 :المحقق:
أ
أ
عبد الرحمن بن معال اللويحق ،ش
النا� :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الوىل 1420 ،هـ 2000 -م ،عدد الجزاء.1 :
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وتنبثــق خصائــص المقاصــد كلهــا عــن الربانيــة ،فلمــا كانــت ش
ال�يعــة مــن عنــد اللــه،
ومقاصدهــا راجعــة إىل ذلــك ،اتســمت بموافقــة الفطــرة ،ثــم بالعمــوم والثبــات والكمــال والشــمول
وغــر ذلــك.
والتــوازن والواقعيــة ،ي
الخاصية الثانية ،الفطرية (مراعاة الفطرة وحاجة اإلنسان):
ث
غــر مثــال
ترجــع الفطــرة ف ي� اللغــة إىل الفعــل
الثــا� فطــر ،ومعنــاه أبــدع وأنشــأ مــن ي
ي
احتــذاه( ،)1وأصــل الفطــر :الشــق طــوالً ،وقــد يكــون عــى ســبيل الفســاد أو الصــاح(.)2
ف
اليمــان( ،)3وهــي الديــن القيم،
النســان مــن قوتــه عــى معرفــة إ
وفطــرة اللــه :هــي مــا ركــز ي� إ
ت
ـ� يخلــق المولــود عليهــا ،عــى ابتــداء الخلقــة مؤمنـاً كان أم كافـراً ،أو ف ي� الرحــم مــن
وقيــل الخلقــة الـ ي
ســعادة وشــقاوة(.)4
ف
ض
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
ر� اللــه عنــهَ ،قـ َ
ـول ،ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه
ي
و� الحديــث الصحيــح ،أن أبــا هُ َريْـ َـر َة ،ي
صا ِنـ ِـه أَ ْو يُ َم ِّج َســا ِن ِه ،ك ََمــا
عليــه وســلم(َ :مــا ِمـ ْ
الفطْـ َـر ِةَ ،فأَبَـ َ
ـود ِإ َّل يُو َلـ ُـد َعـ َـى ِ
ـن َم ْو ُلـ ٍ
ـوا ُه يُ َه ِّو َدا ِنـ ِـه أَ ْو يُ َن ِّ َ
ض
ـن َج ْد َعــاءَ( ،))6ثُـ َّـم يَ ُقـ ُ
ر� اللــه
يمـ ًـة َج ْم َعــا َء( ،)5هَ ـ ْـل ت ُِح ُّسـ َ
يمـ ُـة بَ ِه َ
ـج ال َب ِه َ
تُ ْن َتـ ُ
ـون ِفي َهــا ِمـ ْ
ـول أبــو هريــرة ،ي
ت
ـن ال َق ِّي ُم}(الــروم.)7())30 :
ـاس َع َل ْي َهــا ال َ تَ ْب ِديـ َـل ِلخَ ْلـ ِـق ال َّلـ ِـه َذ ِلــكَ ِّ
الديـ ُ
ـ� َفطَـ َـر ال َّنـ َ
عنــه{ِ :فطْـ َـر َت ال َّلـ ِـه ا َّلـ ِ ي
السم� :عمدة الحفاظ ف� تفس� شأ�ف أ
ين
اللفاظ.239 /3 :
.1
ي
ي
أ
ف
ن
صفها� :المفردات ي� غريب القرآن.353 :
 .2ال
ي
 .3المصدر نفسه.
أ
ف
ش
تفس� أ�ف اللفاظ.240 /3 :
 .4عمدة الحفاظ ي� ي
ت
ال� لم يذهب ش
�ء من بدنها ،سميت بذلك؛ الجتماع أعضائها .ابن حجر :فتح الباري ش�ح صحيح
 .5الجمعاء :هي ي
ي
البخاري.250 /3 :
 .6الجدعاء :مقطوعة أ
الذن ،وفيه إيماء إىل أن تصميمهم عىل الكفر كان بسبب صممهم عن الحق .ن .م.
السالم؟
الص� إ
 .7صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب إذا أسلم ب ي
الص� فمات هل يصىل عليه؟ وهل يعرض عىل ب ي
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أ
الســام ،وقــال ابــن عبــد الـ بـر( :)1وهــو
قــال ابــن حجــر( :أشــهر القــوال إن المـراد بالفطــرة إ
المعــروف بـ ي ن
ـ� عامــة الســلف ،وأجمــع أهــل العلــم بالتأويــل عــى أن الم ـراد بقولــه تعــاىل{ِ :فطْـ َـر َت
ت
الســام)(.)2
ــاس َع َل ْي َهــا} إ
ــر ال َّن َ
ــ� َفطَ َ
ال َّل ِــه ا َّل ِ ي
ومــن ثــم ،فــإن الفطــرة ف ي� معناهــا الــذي يعتمــد عليــه( :هــي الخلقــة والهيئــة ف ي� نفــس
ت
الــ� هــي معــدة ومهيــأة ألن ي ز
يمــ� بهــا مصنوعــات اللــه تعــاىل ،ويســتدل بهــا عــى ربــه
الطفــل ،ي
ويعــرف ش�ائعــه ويؤمــن بــه)(.)3
ويقــول الزمخـ شـري( :والفطــرة :الخلقــة .أال تــرى إىل قولــه {ال تَ ْب ِديـ َـل ِلخَ ْلـ ِـق ال َّلـ ِـه} والمعـ نـى:

الســام ،غـ يـر نائـ ي ن
أنــه خلقهــم قابلـ ي ن
ـ� عنــه وال منكريــن لــه ،لكونــه مجاوبـاً للعقــل،
ـ� للتوحيــد وديــن إ
مســاوقاً للنظــر الصحيــح)(.)4
ويفصــح ابــن عاشــور عــن ن
الســام ديــن الفطــرة بقولــه النفيــس( :الفطــرة:
معــى كــون إ
ف
النســان هــي مــا فطــر عليــه ،أي خُ لــق
الخلقــة ،أي النظــام الــذي أوجــده اللــه ي� كل مخلــوق ،ففطــرة إ
ش
النســان برجليــه فطــرة جســدية ،فمحاولــة
عليــه إ
ـى إ
النســان ظاهـراً وباطنـاً ،أي :جســداً وعقـاً .فمـ ي
أ
مقدماتهــا
أن يتنــاول الشــياء برجليــه خــاف الفطــرة .واســتنتاج المسـ ّببات مــن أســبابها والنتائــج مــن ّ

ش
ـىء مــن غـ يـر ســببه المسـ ّـمى ف ي� علــم االســتدالل بفســاد الوضــع خــاف
فطــرة عقل ّيــة ،فاســتنتاج الـ ي
الشــياء هــو حقائــق ثابتــة ف� نفــس أ
الفطــرة العقليــة ،والجــزم بــأن مــا نشــاهده مــن أ
المــر فطــرة
ّ
ي

ـ� ،أبــو عمــر ،ولــد بقرطبــة ،حافــظ المغــرب مــن كبــار
ـ� المالـ ي
 .1أبــو يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد فالنمــري القرطـ ب ي
ن
ـو� بشــاطبة ســنة ثــاث وخمسـ يـ� وأربعمائــة للهجــرة ،مــن تصانيفــه :جامــع
ول القضــاء ،تـ ي
الحفــاظ ،فقيــه مــؤرخ ،ي
وغ�هــا.
بيــان العلــم وفضلــه ،والتمهيــد واالســتذكار واالســتيعاب ،ي
وابــن خلــكان :وفيــات أ
العيــان :66/ 7 :ت .837 :ابــن فرحــون :الديبــاج المذهــب ف ي� معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب:
 .369/ 2رسكيس :معجم المطبوعات العربية والمعربة.159 /1 :
بالســام
ـرة
ـ
الفط
ـر
ـ
تفس
.102
/3
ـتذكار:
ـ
االس
:
ـر
ـ
ال
ـد
إ
ي
 .2فتــح البــاري ش�ح صحيــح البخــاري .248 /3 :وقــول ابــن عبـ ب
الطــري :جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن:
الطــري عــن أبــن زيــد ،ومجاهــد ،انظــر:
التفســر ،رواه
عنــد أهــل
ب
ب
ي
 .943 /18ابن عاشور :التحرير والتنوير.148 /30 :
ز ف
تفس� الكتاب العزيز.336 /4 :
تفس� ابن عطية  -المحرر
الوج� ي� ي
ي
 .3ابن عطية :ي
ش
الزمخ�ي  -الكشاف عن حقائق غوامض التأويل.479 /3 :
تفس�
 .4ي
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الســام بأنــه الفطــرة،
عقل ّيــة ،فإنــكار السفســطائية( ،)1ثبــوت ذلــك خــاف الفطــرة العقل ّيــة .فوصــف إ
أ
الســام عقائــد ش
وت�يعــات ،وك ّلهــا أمــور عقليــة أو جاريــة عــى وفــق مــا
معنــاه :أنــه فطــرة عقل ّيــة ل ّن إ
يدركــه العقــل ويشــهد بــه)(.)2
النســان بمــا يتحقــق مــع الفطــرة ،فال يشــق عليــه ،وال
الســام منهــج فطــري ،يكلــف إ
فمنهــج إ
يعارضهــا ،فكيــف ال ،وخالــق الفطــرة ومنـ ش ئ
الســام الــذي
ـى المنهــج ومقــرره هــو اللــه ،الــذي ارتـ ضـى إ

الب�يــة منــذ اللمســة أ
(يعــرف طريقــه إىل النفــس ش
الوىل ،يعــرف دروبهــا ومنحنياتهــا ،فيتدســس( )3إليها
بلطــف ،ويعــرف مداخلهــا ومخارجهــا ،فيســلك إليهــا عــى اســتقامة ،ويعــرف قواهــا ومقدراتهــا ،فــا
يتجــاوز أبــداً ،ويعــرف حاجاتهــا وأشــواقها فيلبيهــا تمام ـاً ،ويعــرف طاقاتهــا أ
الصليــة البانيــة للعمــل

ش
َ
والبنــاء)( .)4ويــدل عــى هــذا قولــه تعــاىلَ { :قـ َ
� ٍء خَ ْل َقــهُ ثُـ َّـم هَ ـ َـدى} (طــه،)50 :
ـال َربُّ َنــا ا َّلـ ِـذي أ ْعطَــى ك َُّل َ ي ْ

وقوله{ :ا َّلذي خَ َلق َفسوى* وا َّلذي َقدر َفهدى} أ
(العىل.)3 – 2 :
َ َ َّ َ ِ َّ َ َ َ
ِ

ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
والفطــرة منحــة إلهيــة ،ومنــة ربانيــة ،وقــد وفــق الختيارهــا النـ ب ي
النــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� وصــف مشــهد مــن
بفضــل مــن اللــه الهــادي ســبحانه ،يقــول ب ي
آ
يــل ِ يل :خُ ْ
ــرَ ،ف ِق َ
ــذ أَيَّ ُه َمــا
ــن ،أَ َح ُدهُ َمــا َل ب َ ن ٌ
مشــاهد رحلــة إ
«وأُ ِت ُ
الرساءَ :
ــر ِف ِ
يــه خَ ْم ٌ
ــ�َ ،والخَ ُ
يــت ِب ِإنَا َءيْ ِ
ِش ـ ْئ َتَ ،فأَخَ ـ ْـذ ُت ال َّلـ ب َ ن َ ش
ـو أَخَ ـ ْـذ َت
الفطْـ َـر َة ،أَ ْو أَ َص ْبـ َ
�بْ ُتــهُ َ ،ف ِقيـ َـل ِ يل :هُ ِديـ َ
الفطْـ َـر َة ،أَ َمــا ِإنَّــكَ َلـ ْ
ـت ِ
ـت ِ
ـ� َف َ ِ
( )5ف
ــاب اللــهُ ِبــكَ  ،أُ َّم ُتــكَ َع َ
ــر ِة )(.)6
و� روايــة( :فقيــل :أَ َص ْب َ
ــر غ َ
ــت أَ َص َ
ــى ا ْل ِفطْ َ
الخَ ْم َ
َــو ْت أُ َّم ُتــكَ »  .ي

ن
ـا� نشــأ ف ي� اليونــان قبــل الميــاد بخمســة قــرون ،وهــي تقتــر عــى
 .1السفســطائية أو السفســطة :اتجــاه فكــري يونـ ي
فــن الجــدل ،والحــرص عــى الغلبــة بغـ يـر فضيلــة أو حــق ،وصــارت تـرادف الخــداع والتضليــل ،كمــا تطلــق عــى القياس
المركــب مــن الوهميــات بغــرض إســكات الخصــم وإفحامــه ،أو القيــاس الباطــل الــذي يقصــد بــه تمويــه الحقائــق،
ولــذا ســميت الحكمــة المرائيــة .انظــر :عمــر بمســاعدة فريــق عمــل :معجــم اللغــة العربيــة المعــارصة،1073 /2 :
ن
ـه�
ـا� :التعريفــات:
ـ� ،الشـ ي
الجرجـ ي
 .118ابــن رشــد ،أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطـ ب ي
ف
بابــن رشــد الحفيــد (المتــو� 595 :هـــ) :تلخيــص السفســطة ،9 – 8 :تحقيــق :محمــد ســليم ســالم ،النـ ش
ـا� :مطبعــة
الن�1972 :م ،عدد أ
دار الكتب ،القاهرة ،الطبعة :دون طبعة ،سنة ش
الجزاء.1 :
 .2مقاصد ش
السالمية.180 – 179 /3 :
ال�يعة إ
 .3يتدسس :أي يتحسس ويتلمس بيده ،عمر بمساعدة فريق عمل :معجم اللغة العربية المعارصة.744 /1 :

 .4قطــب ،ســيد :هــذا الديــن ،31 – 30 :النـ ش
ـا� :دار الـ شـروق ،القاهــرة ،الطبعــة :الخامســة عـ شـرة1422 ،هـــ 2001 -م
عــدد أ
ش
الجـزاء .1 :وانظــر :العــودة ،ســلمان بــن فهــد :نــداء الفطــرة لــدى الرجــل والمـرأة ،10 :النــا� :وكالــة الفرقــان
أ
أ
والعالن ،الرياض ،الطبعة :الوىل 1409 ،هـ ،عدد الجزاء.1 :
للدعاية إ
 .5صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب قول الله {:واذكر ف ي� الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها} (مريم)16 :
الرساء برسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،إىل السماوات وفرض الصلوات.
اليمان ،باب إ
 .6صحيح مسلم ،كتاب إ
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عالقة مقاصد الرشيعة بالفطرة:
تلـ بـ� ش
الســامية متطلبــات النــاس ،وتنظــم غرائزهم وتهــذب أطباعهــم وأخالقهم،
ال�يعــة إ
ي
وهــذه كلهــا مقاصــد الشــارع الحكيــم العليــم الخبـ يـر ،وهــي حاجــات الفطــرة المســتقيمة ،وعنــد
إجالــة النظــر ف� المقصــد العــام مــن ش
الت�يــع (نجــده ال يعــدو أن يســاير حفــظ الفطــرة والحــذر مــن
ي

خرقهــا واختاللهــا .ولعــل مــا أفـ ضـى إىل خــرق عظيــم فيهــا يعـ ّـد ف ي� الـ شـرع محــذوراً وممنوعـاً ،ومــا أدى
إىل حفــظ كيانهــا يعــد واجبـاً ،ومــا كان دون ذلــك ف� أ
المريــن فهــو منهــي أو مطلــوب ف ي� الجملــة ،ومــا
ي

يمســها مبــاح.
ال ّ

ثــم إذا تعارضــت مقتضيــات الفطــرة ولــم يُمكــن الجمــع بينهــا ف ي� العمــل ،يصــار إىل ترجيــح

أَ ْوالهــا وأَبقاهــا عــى اســتقامة الفطــرة .فلذلــك كان قتــل النفــس أعظــم الذنــوب بعــد الـ شـرك ،وكان
ت
ال�هّ ــب منهيــاً عنــه ،وكان خصــاء ش
البــر مــن أعظــم الجنايــات)(.)1
ف
ن
ـا� الفطــرة ولوازمهــا ،فــإن ش
ال�يعــة تدعــو إىل
و� الوقــت الــذي يخــرج النــاس فيــه عــن معـ ي
ي

العــودة إىل الفطــرة الســليمة ،وتنقيتهــا ممــا شــابها؛ ألنهــا (داعيــة أهلهــا إىل تقويــم الفطــرة ،والحفــاظ
والرضــاع مــن الفطــرة ،وشــواهده
عــى أعمالهــا ،وإحيــاء مــا انــدرس منهــا ،أو اختلــط بهــا .فالــزواج إ
ظاهــرة ف� الخلقــة ،والتعــاوض وآداب المعـ ش
ـا�ة مــن الفطــرة؛ ألنهمــا اقتضاهمــا التعــاون عــى البقاء،
ي

النفــس أ
وحفــظ أ
والنســاب مــن الفطــرة ،والحضــارة الحــق مــن الفطــرة؛ ألنهــا مــن آثــار حركــة العقــل
الــذي هــو مــن الفطــرة ،وأنــواع المعــارف الصالحــة مــن الفطــرة؛ ألنهــا نشــأت عــن تالقــح العقــول
أ
ف
ت
و� الفطــرة حــب ظهــور مــا تولــد
وتفاوضهــا .والمخ�عــات مــن الفطــرة؛ لنهــا متولــدة عــن التفكـ يـر ،ي
عــن الخلقــة)(.)2
 .1ابن عاشور :مقاصد ش
السالمية.187 ،186 /3 :
ال�يعة إ
 .2المصدر السابق.186 :
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وبالفطــرة والعقــل مــع الـ شـرع تتضــح مقاصــد الـ شـرع ،وهــذا مــن فضــل اللــه ســبحانه الــذي
(منــح عبــاده فطــرةَ ،فطَ َرهــم عليهــا ،ال تقبــل ســوى الحــق ،وال تؤثــر فيــه غـ يـره لــو تركــت ،وأيدهــا
بعقــول تفــرق بـ ي ن
ـ� الحــق والباطــل ،وكملهــا شب�عــة تفصــل لهــا مــا هــو مســتقر ف ي� الفطــرة ،وأدركــه
العقــل مجمـاً ،فالفطــرة قابلــة ،والعقــل مــزك ،والـ شـرع مبــر مفصــل لمــا هــو مركــوز ف ي� الفطــرة،

مشــهود أصلــه دون تفاصيلــه بالعقــل ،فاتفقــت فطــرة اللــه المســتقيمة والعقــل الرصيــح والوحــي
القـرار بموجــود فطــر هــذا العالــم بجميع مــا فيه عاليــه وســافله وما بينهمــا)(.)1
المبــر المكمــل عــى إ
ودور الفطــرة يرتقــي عــن معرفــة مقاصــد الـ شـرع ،إىل درجــة محبتهــا واالطمئنــان إليهــا مــع
إنــكار الباطــل مــن المقاصــد والتكذيــب بــه ،يقــول ابــن تيميــة( :واللــه ســبحانه خلــق عبــاده عــى
ت
ـ� فيهــا معرفــة الحــق ،والتصديــق بــه ،ومعرفــة الباطــل ،والتكذيــب بــه ،ومعرفــة النافــع
الفطــرة الـ ي
ف
ـا� ،والبغــض لــه بالفطــرة .فما كان حقـاً موجــوداً صدقت
المالئــم ،والمحبــة لــه ،ومعرفــة الضــار المنـ ي

بــه الفطــرة ،ومــا كان حقـاً نافعـاً عرفتــه الفطــرة فأحبتــه ،واطمأنــت إليــه .وذلــك هــو المعــروف ،ومــا
وف
كان باطـا ً معدومـاً كذبــت بــه الفطــرة ،فأبغضتــه الفطــرة فأنكرتــه .قــال تعــاىل{ :يَأْ ُم ُرهُ ـ ْـم ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ
وينهاهُ ــم عــن ا ْلمن َكــر} أ
(الع ـراف.)2())157 :
َ َْ َ ْ َ ِ ُ ْ ِ

ولقــد اعتـ بـر جمــال الديــن عطيــة أن للفطــرة مــع العقــل والتجربــة دوراً ف ي� تحديــد المقاصــد

معتــراً أنهــا طريــق مــن طــرق الكشــف عــن مقاصــد ش
ال�يعــة ومعرفتهــا(.)3
وإثباتهــا،
ب
 .1ابــن قيــم الجوزيــة ،محمــد بــن أ� بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن (المتـ ف
ـو� 751 :هـــ) :الصواعــق المرســلة ف ي�
بي
الــرد عــى الجهميــة والمعطلــة ،1277 /4 :المحقــق :عــ� بــن محمــد الدخيــل اللــه ،النـ ش
ـا� :دار العاصمــة ،الريــاض-
ي
عدد أ
المملكة العربية السعودية ،الطبعة :أ
الجزاء.4 :
الوىل1408 ،هـ،
 .2مجمــوع الفتــاوى ،32 / 4 :وللمؤلــف :نقــض المنطــق ،35 :حققــه :محمــد عبــد الــرزاق حمــزة ،وســليمان بــن عبــد
الرحمــن الصنيــع ،صححــه :محمــد حامــد الفقــي ،النـ ش
ـا� :منشــورات دار الكتــب العلميــة ،بـ يـروت – لبنــان ،الطبعــة:
الوىل1419 ،هـ 1999 -م ،عدد أ
أ
الجزاء.1 :
 .3نحو تفعيل مقاصد ش
ال�يعة.16 – 15 :
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ال�ع ،وهي ي ز
م�ة أصلية لمقاصد ش
وهذا أمر مبالغ فيه ،إذ إن الفطرة تتوافق مع مقاصد ش
ال�يعة.
أمــا العقــل فــدوره محــدود ف� الكشــف عــن المقاصــد ،ومرتبــط بأدلــة ش
الــرع ،يقــول
ي

(الدلــة العقليــة إذا اســتعملت ف� هــذا العلــم؛ فإنمــا تســتعمل مركبــة عــى أ
الشــاط� :أ
الدلــة
ي
بي

الســمعية ،أو معينــة ف ي� طريقهــا ،أو محققــة لمناطهــا ،أو مــا أشــبه ذلــك ،ال مســتقلة بالداللــة؛ ألن
النظــر فيهــا نظــر ف� أمــر ش�عــي ،والعقــل ليــس بشــارع ،وهــذا ي ن
مبــ� ف ي� علــم الــكالم)(.)1
ي

ن
ـاط� – للعقل ثالث وظائــف ،وهي(:)2
ومــن هنا فقد حدد إســماعيل الحسـ ي
ـ� اعتمــاداً عىل الشـ ب ي

ق
ـا� ش�عية.
ـ� عــى الدليــل الســمعي ،كأن تكون إحــدى المقدمــات عقلية ،والبـ ي
 - 1تركيــب الدليــل العقـ ي
ـ� ف ي� طريــق تحصيــل الدليــل الســمعي ،كأن يكــون الدليــل ســمعياً ،ويســتعان
 - 2إعانــة الدليــل العقـ ي

ـ�.
عــى تحقيــق نتيجتــه بدليــل عقـ ي
 - 3تحقيق العقل مناط الدليل السمعي.
ت
وعليــه؛ فــإن مقاصــد ش
ـ� أبدعهــا اللــه ،وال
ال�يعــة إ
الســامية تمتــاز بموافقتهــا للفطــرة الـ ي
عجــب ،فــإن مصدرهــا هــو اللــه ســبحانه.

 .1الموافقات.27 / 1 :
ن
ش
المــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور ،111 :النــا� :المعهــد العالمــي
ـ� ،إســماعيل :نظريــة المقاصــد عنــد إ
 .2الحسـ ي
الوىل1995 ،م ،عدد أ
المريكية ،الطبعة :أ
للفكر السالمي ،فرجينيا  -الواليات المتحدة أ
الجزاء.1 :
إ
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ال ِ
قلّة والكرثة

يف االستدالل والواقع
الشيخ د .يرسي عيدة

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

ف
الق ّلــة
فســبقت إ
الشــارة ي� مقــال ســابق إىل موقــف الق ـرآن الكريــم ،والس ـ ّنة المطهــرة مــن ِ

والكــرث ة ،فهــل لهمــا اعتبــار ف ي� االســتدالل والواقــع كذلــك؟.

ّ
ٍّ
الق ّلــة
القلــة والكــرث ة عــى أنــواع،
ولــكل منهمــا حكمــه ،بحســب الحــال والواقــع ،ومــن ِ

بالعــرف ،ومنهــا مــا يُــدرك
والحصــاء وتحديــد الكم ّيــة ،ومنهــا مــا يُــدرك ُ
والك ـرث ة مــا يُــدرك بالعـ ّـد إ
الق ّلــة والك ـرث ة باعتبــار مــا تــدالن عليــه إىل
بالقــر والطـ ْ
قســم العلمــاء ِ
ِ
ـول؛ كال َّزمــن والمـ ّـدة ،وقــد ّ
أقســام عــدة ،وذلــك عــى النحــو آ
ال ت ي�(:)1

ف
مــو
َــم،
ُّ
الق ّلــة والكــرث ة ي� الك ّ
والكــم اصطالحــاً :انتقــال الجســم مــن كم ّيــة إىل أخــرى  ،كال ّن ّ
أوالًِ :

والذبــول ( .)2ومــن أمثلــة ذلــك :أجمــع العلمــاء عــى أن المــاء الكثـ يـر ال تـرض ّه النجاســة إذا لــم تغـ ي ّـر
أحـ َـد أوصافــه ،مــن الطعــم ،أو اللــون ،أو الرائحــة ،بخــاف المــاء القليــل ،ينجــس إذا تغـ ي ّـر أحــد

تلــك أ
الوصــاف(. )3

 .1الكفوي ،الكُليات :ص  .308أ
ن
صفها� ،المفردات :ص  .428التهانوي ،كشّ اف اصطالحات الفنون.123 /4 :
ال
ّ
ي
ن
الجرجا� ،التعريفات :ص .84
.2
ي
الجماع :ص .33
 .3ابن المنذر ،إ
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القص�ة.
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ثانياًِ :

ف��قه

مثالــه :النــوم الكثـ يـر المســتغرق ينقــض الوضــوء ،وهــو قــول مالــك( )1وروايــة عــن أحمــد(،)2
كالغفــاءة ونحوهــا.
بخــاف النــوم
اليســر ،إ
ي
ثالث ـاً :الق ّلــة أو الك ـرث ة ف� العــدد ،مثالــه :اتفــق الفقهــاء عــى أن الصــاة تبطـ ُـل أ
بالفعــال الكثـ يـرة
ّ
ِ
ي
الـ تـ� ليســت مــن جنســها ،وال مــن مصلحتهــا( ،)3بخــاف أ
الفعــال اليسـ يـرة.
ي
ف
الق ّلــة أو الكـرث ة ي� المســاحة ،مثالــه :اتفــق العلمــاء عــى أن سـ تـر العــورة فــرض( ، )4واتفقــوا
رابعـاًِ :
ث
()5
ش
ـىء
كذلــك عــى بطــان صــاة مــن كشــف عورتــه  -كاملــة أو أك�هــا  -فيهــا قصــداً  ،أمــا انكشــاف الـ ي
اليسـ يـر منهــا فــا يبطــل الصــاة.
الق ّلــة والكـرث ة ف ي� المســافة ،مثالــه :أجمــع الفقهــاء عــى أن اســتقبال القبلــة ش� ٌ
ط لصحــة
خامسـاًِ :
الصــاة ( ،)6وأجمعــوا كذلــك عــى أنــه إذا كان االنحـراف عــن القبلــة كثـ يـراً ،بحيــث تغـ ي ّـرت الجهــة تغـ ي ّـراً
ـح( ،)7وأمــا إن كان االنحـراف يسـ يـراً فالصــاة صحيحــة.
ك ّليـاً فــإن الصــاة ال تصـ ّ
ضوابط ال ِ
قلّة و الكرثة:

تعددت تعريفات العلماء للضابط ف ي� االصطالح ،ومن ذلك:

فقهي ينطبق عىل فروع متعددة من باب واحد(. )8
كل
الضابط اصطالحاًٌ :
ّ
حكم ي ٌّ
وهو :قضية كلية فقهية منطبقة ،عىل فروع من باب واحد(. )9

الذخ�ة .230/ 1 :الحطاب ،مواهب الجليل.295 /1 :
الك�ى .119/ 1 :القر ف يا�،
ي
 .1مالك ،المدونة ب
ن
 .2ابن قدامة،
النصاف.199 /1 :
المغ� .235 /1 :ابن مفلح ،المبدع .159 /1 :المرداوي ،إ
ي
ف
الكا�.278/ 1 :
 .3القر ف يا�،
ي
الذخ�ة .144 /2 :النووي ،المجموع .93 /4 :ابن قدامة ،ي
 .4ابن رشد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد.114/ 1 :
 .5الموسوعة الفقهية الكويتية.128/ 27 :
ن
ن
القوانــ� الفقهيــة.41/ 1 :
الكاســا� ،بدائــع الصنائــع .117/ 1:ابــن جــزي،
الجمــاع :ص.26
 .6ابــن حــزم ،مراتــب إ
ي
ي
الش�ازي ،المهذب.129/ 1 :
ي
ن
ـ� ،البنايــة.145/ 2 :ابــن رشــد ،بدايــة المجتهــد .119/ 1:ابــن قدامــة،
 .7ابــن حــزم ،مراتــب إ
الجمــاع :ص .26العيـ ي
ف
.234/الشــرازي ،المهــذب.227/ 1 :
الــكا�1 :
ي
ي
 .8ابــن نجيــم ،أ
الشــباه والنظائــر .137/ 1:قلعجــي ،معجــم لغــة الفقهــاء .281/ 1 :الميمــان ،القواعــد والضوابــط
الفقهيــة :ص  .129العبــد اللطيــف ،القواعــد والضوابــط الفقهيــة.40/ 1 :
 .9الصواط ،القواعد والضوابط الفقهية.97/ 1:
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ف
ف
الق ّلــة والك ـرث ة،
والناظــر والمتأمــل ي� أقــوال العلمــاء ال يجــد ي� كالمهــم تحديــداً لضابــط ِ

وحــره بحـ ّـد معـ ي ّ ن
ـع إىل العــرف والعــادة
ـ� ،أو بعــدد محـ ّـددّ ،
نصــوا عليــه راجـ ٌ
وأن تحديــد ذلــك فيمــا ّ
ـ� ،يختلــف باختــاف الزمــان والمــكان ،وهــو يختلــف كذلــك باختــاف
غالب ـاًّ ،
وأن التحديــد أمـ ٌـر نسـ ب ي ٌّ
تقدي ـرات الفقهــاء ّكل بحســب مــا يــؤدي إليــه اجتهــاده ،فليــس ف� ش
ـع لبيــان حـ ّـد
ـص قاطـ ٌ
ال�يعــة نـ ٌّ
ي
ف
ت
ـ� تتحــدث عــن الكثـ يـر ف ي� بعــض المســائل
القليــل والكثـ يـر ي� المســائل ،وإنمــا جــاءت النصــوص الـ ي

دون تقييــد بحـ ّـد ،أو بعــدد ،أو مقــدار محــدد ،ومــع ذلــك فهنــاك وجهــات نظــر ،واجتهــادات مــن
الفقهــاء ذكروهــا؛ ف ي� محاولــة منهــم لبيــان ضابــط القليــل والكثـ يـر ،وضبــط ذلــك(. )1

ومــن خــال النظــر ف ي� نصــوص الفقهــاء حــول مســألة تحديــد ضابــط القليــل والكثـ يـر ،يمكــن

الــ� ذكرهــا الفقهــاء لتحديــد ضابــط الق ّلــة والكــرث ة ،تتلخــص أ
ت
بــال ت ي�:
ِ
القــول إن الضوابــط ي
أوالً :العرف والعادة.

والعــرف اصطالحـاً :ما اســتقرت النفــوس عليه ،بشــهادة العقول ،وتلقتــه الطبائــع بالقَبول(.)2
وأمــا العــادة اصطالح ـاً :مــا اســتمر ال ّنــاس عليــه عــى حكــم المعقــول ،وعــادوا إليــه مـ ّـرة
ّ
بعــد أخــرى(.)3
ومــن الفقهــاء مــن جعــل العــرف والعــادة تم�اد َفـ ي ن
ـ� ،أي بمعـ نـى واحــد ،وذهــب بعضهــم إىل
أن العــادة أعـ ُّـم مــن العــرف ،ومنهــم مــن جعــل العــرف أعـ ّـم مــن العــادة ،ومنهــم مــن جعــل العــرف
ّ
باللفــاظ ،والعــادة خاصــة أ
خاصــاً أ
بالفعــال(.)4
ّ
الق ّلــة والك ـرث ة رجوع ـاً إليهــا عنــد االختــاف ف ي�
أي حــال ،يعـ ّـد العــرف أك ـرث ضوابــط ِ
وعــى ّ
تحديــد القليــل والكثـ يـر ،فهــو أك ـرث شــمولية وواقعيــة وضبط ـاً ،حيــث تــم اعتبــار العــرف ،والرجــوع
الشاط� ،االعتصام .74/ 3:النووي ،المجموع  .259 /1:ابن قدامة ،ش
الرسخس ،المبسوط.128 /4 :
الكب�.182 /1 :
.1
ال�ح ي
بي
ي

ن
.154البج�مي ،تحفة الحبيب.370/ 1
الجرجا� ،التعريفات ،ص
.2
ي
ي
ن
الجرجا� ،التعريفات .146 :المناوي ،التوقيف .233/ 1:قلعجي ،معجم لغة الفقهاء.299/ 1 :
.3
ي
 .4العسكري ،معجم الفروق اللغوية.345/ 1:
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إليــه ف ي� مســائل فقهيــة ال حــر لهــا ،مثــل أقـ ّـل الحيــض وأكـرث ه ،وأقـ ّـل النفــاس وأكـرث ه ،وأقـ ّـل الطّهــر
وأك ـرث ه ،وضابــط الحــد القليــل والكثــر أ
للفعــال المنافيــة للصــاة ،والفاصــل القليــل والطويــل بـ ي ن
ـ�
ي
أفعــال الوضــوء والصــاة أ
ت
والذان والخطبــة ونحوهــا،
كث�هــا
ّ
الــ� ال يعفــى عــن ي
وحــد النجاســات ي
بخــاف قليلهــا ،ونحوهــا مــن مســائل ف ي� أبــواب الفقــه كافــة ،فمــا قـ ضـى العــرف ِبق َّلتــه فهــو قليـ ٌـل ،ومــا
ض
ث
ـر (.)1
قــى بك�تــه فهــو كثـ ي ٌ
يسمى بـ " نظرية الناظر" .أي :الرؤية البرصية.
ثانياً :ال ّنظر أو ما ّ
ويقصــد الفقهــاء بهــذا الضابــط :أنــه لــو ت
اف�ضنــا أن رج ـا ً ســويّاً ف ي� عقلــه وبــره ينظــر إىل
أ
ش�ء مخصــوص ي ّ ن
يســراً (.)2
كثــراً ،وإن لــم يلحظــه ُع ّ
معــ� ،فــإن الحظــه للوهلــة الوىل ُع َّ
ــد ي
ــد ي
ي
ت
ـ� ذكرهــا مــن قــال بهــذا الضابــط لتحديــد ضابــط القـ ْـدر اليسـ يـر
ومــن المســائل الفقهيــة الـ ي
ت
ـر ِت اللحيـ ُـة المنظــو ُر إليهــا البـ شـر َة عــن الناظــر فهــي لحيـ ٌـة كثيفــة،
والكثـ يـر :اللحيــة الكثيفــة ،فــإن َسـ َ
وإال فهــي لحيــة خفيفــة(.)3
ثالثاً :المقابلة مع ث
الك�ة.
ق
ش
ـا� ،كانكشــاف
ـىء المـراد مقارنتــه مــع البـ ي
ويُقصــد بهــذا الضابــط  :أن ينظــر الشــخص إىل الـ ي
ق
ف
ف
ـر
ـا� كثـ ي ٌ
العــورة ي� الصــاة مثـاً ،فــإذا كان مقــدار مــا ينكشــف مــن العــورة ي� الصــاة مقارنــة مــع البـ ي
تبطــل الصــاة ،وأمــا إن كان قليــا ً فــا تبطــل(.)4
الشباه والنظائر  .90/ 1:ابن السبك ،أ
 .1السيوطي ،أ
الشباه والنظائر.640/ 1 :
ي
 .2حمزة الحبايسة ،القلّة ث
والك�ة ف ي� الفقه الشافعي :ص.263
 .3النووي ،المجموع .206 /1 :الرافعي ،فتح العزيز.343 /1:
ن
ن
ـا� ،بدائــع الصنائــع .175 /1 :حاشــية
 .4ابــن الهمــام ،فتــح القديــر .268/ 1 :الزيلعــي ،تبيـ يـ� الحقائــق .96/ 1:الكاسـ ي
ق
النصــاف.456/ 1 :
ـو� .214/ 1 :المــرداوي ،إ
الدسـ ي
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حد الثالثة.
رابعاًّ :
أن الثالثـ َـة أقـ ّـل الجمــع ،فالثالثــة ومــا
يقصــد الفقهــاء بهــذا الضابــط لتحديــد بدايــة الكثـ يـرّ :
زاد عليهــا كثــر ف� بــاب أ
ٌ ف
حــد الكــرث ة ،ومــا دونهــا قليــل(.)1
العــداد،
داخلــة ي� ّ
يٌ ي
أن الثالثــة هــي الفيصــل بـ ي ن
ـ�
وقــد ذكــر العديــد مــن علمــاء المالكيــة والشــافعية والحنابلــة ّ
أ
أن الجمعــة تنعقــد بثالثــة أشــخاص ،وبدونهــم ال تصــح(.)2
ال ّق ّلــة والكـرث ة .ومــن المثلــة عــى ذلــكّ :
حد الثلث.
خامساًّ :
المقصــود بهــذا الضابــط :أن مــا كان فــوق الثلــث يعـ ّـد كثـ يـراً ،ومــا دونــه يعـ ّـد قليـاً ،وهــو
ضابــ ٌ
ط ذهــب إليــه فقهــاء المالكيــة تحديــداً  ،ومــال إليــه بعــض الحنابلــة .
ف
وأو ُل
ومــن ضمــن نصــوص المالكيــة ي� تقريــر هــذا الضابــط( :الثلــث هــو آخــر حـ ِّـد القليــلّ ،
ٌ
الــرع)(.)3
الكثــر) .وكذلــك( :الثلــث
حــد
قليــل ف ي� مواضــع مــن ش ّ
ِّ
ي
ومــن أ
المثلــة الـ تـ� ذكروهــا لهــذا الضابــط :أن الثلــث هــو الحــد أ
العــى للوصيــة ،فــا يـزاد
ّ
ي
عليــه ،وبأقــل منــه تكــون وصيــة نافــذة(.)4
الربع.
سادساًّ :
حد ّ
هــذا ضابـ ٌ
أن مــا زاد عــن الربــع فهــو كثـ يـر،
ط عنــد فقهــاء الحنفيــة تحديــداً ،ويقصــدون بــهّ :
ـ� ُل ن ز
م�لـ َـة الكمــال؛ أل ّن مــن رأى أحــد جوانــب وجــه
ـع يُـ ن ز ّ
ومــا نقــص عنــه فهــو قليــل .وقالــوا إن الربـ َ
يخــر بأنــه رأى وجهــه(.)5
إنســانَّ ،
ٍ
صــح أن ب َ

 .1ابن هشام أ
النصاري ،أوضح المسالك.12 /1:السيوطي ،همع الهوامع.170/ 1 :
الكب�.67 /5 :
 .2الماوردي ،الحاوي ي
ن
 .3ابن قدامة،
المغ�.97/ 4 :
ي
 .4حاشية ابن عابدين.151/ 2 :
،الذخ�ة.62/ 6 :
العر� ،أحكام القرآن .103 /1:القر ف يا�
 .5ابن رشد ،البيان والتحصيل .206 /1 :ابن
ي
يب
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ومــن أمثلتهــم عــى هــذا الضابــط :إذا انكشــف ف ي� الصــاة أكـرث مــن ربــع العــورة ف ي� الصــاة
الحـرام يصــح بحلــق ربــع الـرأس فأكـرث ،
يبطلهــا( ،)1ومــا كان دون ذلــك فــا يبطلهــا ،وأن التحلــل مــن إ
ـح(.)2
أمــا دونــه فــا يصـ ّ
سابعاً :الطّويل المتفاحش.
وتفاحش،
ذكــر هــذا الضابــط فقهــا ُء الشــافعية ،ويقصــدون به:أنّه إذا طــال الفصـ ُـل أو بَ ُعـ َـد
َ
ف
ف
الق ّلــة ،فــا يؤثــر حينهــا ف ي� العبــادات والعقــود
يكــون داخ ـا ً ي� حـ ّـد الك ـرث ة ،وإال فــا ي ـزال ي� حـ ّـد ِ
حــد الكــرث ة(. )3
ونحوهمــا ،بخــاف إن حكمنــا بأنــه دخــل ّ
أ
ت
ال� ذكروها عىل ذلك:
ومن المثلة ي
ن
الكث� هو الطويل المتفاحش)(.)4
قالوا( :ضابط تفريق الوضوء:
...الثا� :ي
ي
ف
ـتحب أن يعــاد الوضــوء
فــإن كان الفاصــل طويـا ً متفاحشـاً ي� غســل أعضــاء الوضــوء ،فالمسـ ّ
يســراً فــا يعــاد(.)5
مــن ّأولــه ،وأمــا إن كان ي
أ
أ
العــرف والعــادة؛ أل ّن هــذا
ويظهــر ّ
أن الضابــط الصــوب والدق مــن كل مــا ســبق ذكــره :ضابــط ُ
الكثــر؛ والنــدراج أغلــب
الضابــط أكــرث شــمولية وواقعيــة للمســائل الفقهيــة ،وأيرسهــا ف ي� تحديــد
ي
الخــرى آ
الضوابــط أ
النفــة ّ
الذكــر تحــت العــرف والعــادة.
ت
البابر� ،العناية .260/ 1 :الزيلعي ،ي ن
تبي� الحقائق.96/ 1 :
.1
ي
ن
الكاسا� ،بدائع الصنائع.5/ 1 :
.3
ي

أ
أ
ش ن
ن
ـ�،
 .3النــووي ،المجمــوع .252/ 1 :ابــن السـ ي
ـبك ،الشــباه والنظائــر .640 /1 :زكريــا النصــاري ،أســى المطالــب .81/ 1 :ال�بيـ ي
الك�ى .227 /2 :الحبايسة ،القلّة ث
والك�ة.269 - 267 :
إ
القناع  .150 /1:ابن حجر الهيتمي ،الفتاوى الفقهية ب

 .4النووي ،المجموع .252/ 1 :ابن السبك ،أ
الشباه والنظائر.640 /1 :
ي
 .5المراجع السابقة.
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اعتبار الكرثة يف العلوم الرشعية:
ث
الك�ة لها االعتبارّ ،كل االعتبار ف� ّكل أبواب ش
السالمية عموماً.
ال�يعة إ
ي
ومن أهم أ
الدلة عىل اعتبار ث
الك�ة عموماً ف� العلوم ش
ال�عية:
ّ
ي

آ
ت
ال� يمكن االستدالل بها عىل اعتبار ث
الك�ة:
أوالً :من القرآن ،فمن اليات ي
 - 1قــال اللــه تعــاىلَ { :فــإ ْن َلـ ْـم يَكُونَــا َر ُج َلـ ي ْ ن
ـن الشُّ ـ َه َد ِاء أَ ْن ت َِضـ َّـل
ـو َن ِمـ َ
ـان ِم َّمـ ْ
ـن ت َْر َضـ ْ
ـ� َف َر ُجـ ٌـل َو ْام َرأَتَـ ِ
ِ
ِ

إحداهُ مــا َفت َذ ِّكــر إحداهُ مــا ْ أ
الُخْ ـ َـرى } (البقــرة.)282:
ِ ْ َ َ ُ َِ ْ َ َ

وجه الداللة :ت ََر ّج َح َق ُبول شهادة المرأة ّلما ث ُ
ك� العدد (.)1
ون}(هود. )117:
َان َربُّكَ ِل ُي ْه ِلكَ ا ْلق َُرى ِبظُ ْل ٍم َوأَهْ ُل َها ُم ْص ِل ُح َ
 - 2قال الله تعاىلَ { :و َما ك َ
أن الله سبحانه وتعاىل لن يُهلك قوماً ث
وأك�هم مصلحون(.)2
وجه الداللةّ :
أ
ت
ت
ث
يأ�:
ال� يمكن االستدالل عىل اعتبار الك�ة ،ما ي
ثانياً :من الس ّنة :فمن الحاديث النبوية ي

ض
(اسـ َت ْي َق َ
ـن
ـ�َ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمِ ،مـ َ
ر� اللــه عنهــا ،قالــتْ :
 - 1عــن زينــب بنــت جحــش ،ي
ظ ال َّنـ ِب ي ُّ

ت
ـول :ال َ ِإ َلــهَ ِإ َّل ال َّلــهُ َ ،ويْـ ٌـل ِل ْل َعـ َـرب ِمـ ْ ش
ـو ِم ُم ْح َمـ ًّـرا َو ْج ُهــهُ  ،يَ ُقـ ُ
ـن َر ْد ِم
ـر َبُ ،ف ِتـ َ
ـو َم ِمـ ْ
ـح ال َيـ ْ
ال َّنـ ْ
� َقـ ِـد ا ْقـ َ َ
ِ
ـن َ ٍّ
ـون؟ َقـ َ
ـال:
الصا ِل ُحـ َ
ـوج ِم ْثـ ُـل هَ ـ ِـذ ِهَ ،و َع َقـ َـد ُس ـ ْف َي ُ
ان ِت ْسـ ِـع ي ن َ
ـوج َو َمأْ ُجـ َ
يَأْ ُجـ َ
� أَ ْو ِمائَـ ًـة ِقيـ َـل :أَنَ ْه ِلــكُ َو ِفي َنــا َّ
ـث)(. )3
ن ََعـ ْـمِ ،إ َذا َكـرث ُ َ الخَ َبـ ُ
ض
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :إذا كان المــا ُء
ر� اللــه عنهمــاّ ،
 - 2عــن عبــد اللــه بــن عمــر ،ي
أن النـ ب ي
ُق ّلتـ ي ن
ـ� ( )4لــم يحمل الخبــث )(.)5
ن
ن
تفس� القرآن العظيم .335 /1 :ابن قدامة،
المغ�.24/ 14 :
.1
كث� ،ي
الكاسا� ،بدائع الصنائع.421 /6 :ا بن ي
ي
ي
ن
التفس�.522/ 1 :
الكرما� ،غرائب
.2
ي
ي
ت
ت
ن
ش
الن� صىل الله عليه وسلم« :ويل للعرب من � قد اق�ب»
 .3صحيح البخاري :كتاب الف� ،باب قول ب ي
أ
أ
ن
سميت قلّة؛ ل ّن الرجل القوي يحملها .الزهري ،الزاهر.60 /1 :
الجرة العظيمة من الفخارّ ،
 .4مع� ال ُقلّة:هي ّ
أ ن
نن
لبا� .
 .5س� ب يأ� داود ،كتاب الطهارة ،باب ما ينجس الماء ،وصححه ال ي
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ض
أن "رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،انــرف مــن اثنتـ ي ن
ـ�،
ر� اللــه عنــهّ ،
 - 3عــن ب يأ� هريــرة ي
ـيت يــا رســول اللــه؟ فقــال رســول اللــه ،صــى اللــه
ـر ِت الصــا ُة ،أم نسـ َ
فقــال لــه ذو اليديــن :أقـ ُ
عليــه وســلم : ،أصــدق ذو اليديــن؟ فقــال النــاس :نعــم ،فقــام رســول اللــه ،صــى اللــه عليه وســلم،
ـ� أُخْ ريَـ ي ن
فصــى اثنتـ ي ن
ـ� ،ثــم سـ ّل َم ،ثـ ّـم كـ ب ّـر ،فســجد مثـ َـل ســجوده أو أطــول "(.)1
َ ِ
 - 4عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جـ ّـده ،قــال :قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم:
ـب "(.)2
"الراكــب شـ ٌ
ـيطان ،والراكبــان شــيطانان ،والثالثــة ر ْكـ ٌ
الحاديــث الســابقة عــى أن للك ـرث ة اعتبــاراً ف� تقريــر أ
وجــه الداللــة :د ّلــت أ
المــور ووزنهــا،
ّ
ي

فكـرث ة الخبــث مؤذنــة بالهــاك ،وكـرث ة المــاء وزيادتــه عــن ق ّلتـ ي ن
ـ� ال يحمــل الخبــث وال ينجــس ،وكـرث ة
ين
مــن أيّــد ذا اليديــن مــن
النــ� الكريــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بقولــه
المصلــ� أدت إىل أخــذ ب ي

ـب ،فهــو كثـ يـر مقارنــة مــع الواحــد واالثنـ ي ن
ـ� ،كل ذلــك يــدل داللــة واضحــة عــى
وقولهــم ،والثالثــة َر ْكـ ٌ
اعتبــار الكــرث ة ووزنهــا ف ي� هــذه المجــاالت ونحوهــا.

الظن؛ وذلك ث
لك�ة المرجحات فيه(.)3
ثالثاً :إ
الجماع ،أجمع العلماء عىل الحكم بما غلب عىل ّ

ض
ض
ر� اللــه
ر� اللــه عنهــم ،ومــن الشــواهد لذلــكّ ،
أن عمــر بــن الخطــاب ،ي
رابعـاً :عمــل الصحابــة ،ي

ض ف
ـقط؟ فقــال المغـ يـرة :أنــا
السـ ِ
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــى ي� ّ
عنــه ،نشـ َـد النـ َ
ـاس مــن ســمع النـ ب ي
ـت بمــن يشــهد معــك عــى هــذا .فقــال محمــد بــن
ســمعته قـ ضـى فيــه ِبغُ ـ ّـر ٍة( )4عبـ ٍـد أو َأمـ ٍـة .قــال :ائـ ِ

ـ�  ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بمثــل هــذا(. )5
مســلمة :أنــا أشــهد عــى النـ ب ي
أ
المام إذا شك بقول الناس.
والمامة ،باب هل يأخذ إ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الذان ،أبواب صالة الجماعة إ
ف
أ ن
نن
لبا� .
 .2س� ب يأ� داود ،كتاب الجهاد ،باب ي� الرجل يسافر وحده ،وحسنه ال ي
آ
أ
الحكام.293 /2 :
 .3ابن إمام الكاملية ،ش�ح الورقات ص  .62العز بن عبد السالم ،قواعد الحكام .53/ 2 :المدي ،إ
ن
ش
.130/الريسو� ،نظرية التقريب والتغليبص.171 ،
الزرك� ،البحر المحيط6 :
ي
ي
الغرة :عبد أو َأمة كما جاء تعريفها ف ي� نفس الحديث.
ّ .4
ن
جن� المرأة.
 .5صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب ي
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خامساً :مقاصد ش
ال�يعة:
أ
ـب المصالــح والمفاســد
اعتبــار الك ـرث ة موافـ ٌ
ـق لمقاصــد الـ شـرع الحنيــف ،ولجــل ذلــك تُغ ّلـ ُ
ـ� المصالــح والمفاســد ،وبـ ي ن
الغالبــة عنــد التعــارض ،ففــي فقــه الموازنــات بـ ي ن
ـ� المصالــح أنفســها ،أو
بــ� المفاســد كذلــك ،يقــوم ت
ين
والقــوة والظهــور(.)1
ال�جيــح عــى أســاس الكــرث ة والغلبــة
ّ
ف
رث ف
و� تقديــم الكل ّيــات عــى
وتراعــى الكـ ة ي� ترجيــح الحقــوق وتقديمهــا عــى بعضهــا بعضـاً ،ي
الجزئيــات ،ونحــو ذلــك ممــا يتفــق ومقاصــد ش
الغــراء(.)2
ال�يعــة
ّ
سادساً :أقوال الفقهاء:
نص الفقهاء عىل اعتبار ث
الك�ة ،ومن أقوالهم مثالً:
ّ
العر� (:والفرق ي ن
أصل ف� ش
معلوم )(.)3
ال�يعة
ب� القليل
ٌ
ي
قال ابن ب ي
والكث� ٌ ي

وقــال القـر فا� (:اعلــم أن أ
الصــل اعتبــار الغالب وتقديمه عىل النــادر ،وهو شــأن ش
ال�يعة )(.)4
ّ
ي

سابعاً :الفطرة والعقل:
يعتــران الكــرث ة أمــراً
معتــراً فيمــا ال حــر لــه مــن
الفطــرة الســليمة ،والعقــل الســليم
ب
ب
ت
ش
ـ� تــواردت عــى إثباتهــا عـ شـرات النصــوص ،أقــوى وأوضــح ف ي� ِّ
الذهن
المســائل ،فالمســائل ال�عيــة الـ ي

أ
ت
ت
ش
ـ� رواهــا عـ شـرون أو ثالثــون
ـ� لــم تثبــت إال بنـ ٍّ
مــن المســائل الـ ي
ـص واحــد ،والحاديــث ال�يفــة الـ ي
أن الكـرث ة تفيــد مــا
ـا� واحــد ،فلــوال ّ
صحابيـاً تفيــد إ
النســان علمـاً أقــوى وآكــد ممــا يفيــده نقـ ُـل صحـ ب ي ٍّ
بــىء مــن أ
ش
الخبــار(. )5
ال تفيــده ِ
الق ّلــة ،لمــا اســتطعنا أن نجــزم ي

أ
.1
الك�ى.526 - 514 :
الشاط� ،الموافقات.78/ 3 :العز بن عبد السالم ،قواعد الحكام.45 - 41/ 1 :السدالن ،القواعد الفقهية ب
بي

 .2المراجع السابقة.
العر� ،أحكام القرآن.1804 /4 :
 .3ابن ب ي
 .4القر ف يا� ،الفروق ص .1262
آ
الحكام . 296 /2 :الرازي ،المحصول.553 /5 :
 .5المدي ،إ
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والعرف:
ثامناً :الواقع والعادة ُ
حيــث إن واقــع حــال النــاس وعاداتهــم وأعرافهــم عمومـاً أنهــم يسـ يـرون ف ي� شــؤون حياتهــم

وفــق مــا كان هــو أ
الكــرث  ،والغالــب ف ي� مآكلهــم ومشــاربهم ومالبســهم وأســفارهم ونحوهــا.
رجــح ُعـ ٌ
ـرف آخــرّ ،إمــا باطّـراده وعمومــه ،أو بغلبتــه( ،)1بــأن يكــون
إضافــة إىل أنّــه يُ ّ
ـرف عــى عـ ٍ

العــرف جاريـاً بـ ي ن
ـ� الذيــن تعارفــوه ف ي� أكـرث أحوالهــم أكـرث مــن غـ يـره ،ومــن أهــم القواعــد الفقهيــة ف ي�
هــذا البــاب " :العــادة محكّمــة"(. )2
تاسعاً :القواعد الفقهية.
أ
ـكل ،فيعرفونها
القواعــد الفقهيــة اصطالحـاً :جمهــور العلمــاء يـ َـرون ّ
أن القاعــدة هي المــر الـ ّ ي
بأنهــا :قضيــة ك ّليــة منطبقــة عــى جزيئاتهــا جميعهــا (.)3
رث
كل ،وهــو ٌ
قــول لبعــض
ومــن العلمــاء مــن يــرى القاعــدة الفقهيــة بأنهــا حكــم أكــ ّي ال ي ّ

ف
رث
()4
كل ينطبــق عــى أكـرث جزئياتــه لتعــرف أحكامهــا منه(. )5
الحنفيــة  ،فقالــوا ي� تعريفهــا :حكــم أكـ ي ال ّ ي
أ
أ
ـوص عليهــا
القواعــد الفقهيــة الــواردة بلفــظ الكـرث ة ،أو الكـرث  ،أو الغالــب ،أو الغلــب ،منصـ ٌ

ف ي� كتــب المذاهــب الفقهيــة كا ّفة،ومــن أبرزهــا:

ال� جاءت بلفظ أ
ت
والكث� ونحوهما:
ال ثك�،
ي
ّأوالً :بعض القواعد ي

 - 1يقام أ
ال ثك� مقام ّ
الكل(. )6
ُ
القل يتبع أ
 -2أ
ال ثك� (.)7

 .1الزرقا ،ش�ح القواعد الفقهية ص .219

الزحيل ،القواعد الفقهية.270 /2:
الك�ى ،ص.400 - 397
 .2الزرقا ،ش�ح القواعد الفقهية ص .219السدالن ،القواعد الفقهية ب
ي

ن
ن
الجرجا� ،التعريفات ص.219
التفتازا� ،التلويح.35 /1 :
.3
ي
ي
 .4الحموي ،غمز عيون البصائر .51 /1:
أعم من كونها كلّية أو أغلبية.
 .5المرجع السابق .22 /1 :ومن العلماء من يرى القاعدة الفقهية ّ
ن
الريسو� ،نظرية التقريب والتغليب ،ص .105
 .6المراجع السابقة.
ي
أ
أ
الزحيل،
حكام.2/157
ال
قواعد
السالم،
عبد
بن
العز
.1804/
حكام4
ال
،
/9
المبسوط:
الرسخس،
.7
العر�
ابن
.19
بي
ي
ي
ن
الريسو� ،نظرية التقريب والتغليب ،ص .105
القواعد الفقهية.601 /1 :
ي
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الكث� تبعاً
لليس�(. )1
-3
ي
للكث� ،وال يكون ي
اليس� يكون تبعاً ي
ي
ت
ال� جاءت بلفظ الغالب:
ثانياً :بعض القواعد ي

أ
الكث� ،والنادر ف ي� حكم المعدوم (.)2
 - 1الحكام إنما هي للغالب ي

 - 2إذا تعارضت أفعال الرسول  ،صىل الله عليه وسلم ،ف ي� الظاهر ف ُتحمل عىل الغالب(. )3
الع�ة للغالب الشائع ال النادر (.)4
 -3ب

ي ّتضــح ممــا ســبق ،بـ ّ رث
ـوي ف� العلــوم ش
ال�عيــة مــن وجــوه متعــددة،
ـأن الك ـ َة لهــا اعتبــا ٌر قـ ٌّ ي

حيــث اعتــد أ
وغ�هــم مــن ذوي االختصــاص بالكــرث ة ف ي� العلــوم
الصوليــون والفقهــاء
ِّ
ّ
والمحدثــون ي
ش
ال�عيــة ،وبيــان ذلــك:
ففــي علــم الحديــث :الكـرث ة تنقــل الخ� مــن آ
الحــاد إىل المتواتــر ،ومــن الظن ّيــة إىل القطعية،
ب
قدمنــا المتواتــر؛ لكـرث ة رواتــه ،والكـرث ة ترفــع الضعيــف
فــإذا تعــارض حديــث آحــاد مــع آخــر متواتــرّ ،
ت
رث
رث
ـ�
إىل الحســن ،وترفــع الحســن إىل الصحيــح بكـ ة الطــرق مــن المتابعــات والشــواهد ،والكـ ة هــي الـ ي
تجعــل إحــدى روايـ تـ� الحديــث محفوظــة أ
والخــرى شــاذة ،أو معروفــة ومنكــرة ،فــإذا تعــارض حديــث
ي
قدمنــا المشــهور؛ لكـرث ة رواتــه(.)5
غريــب مــع آخــر مشــهورّ ،
و� علــم أصــول الفقــه :الكـرث ة هــي الـ تـ� بـ نـى عليهــا المــام مالــك مذهبــه ف� أ
ف
الخــذ بعمــل
إ
ي
ي
ي

أهــل المدينــة وترجيحــه عــى خــر آ
ـ� النصــوص ،ت
الحــاد ،والك ـرث ة مــن وســائل ت
ال�جيــح بـ ي ن
فال�جيــح
ب

بكـرث ة العــدد أو بكـرث ة أ
الدلــة مذهــب الجمهــور خالفـاً للحنفيــة ( ،)6كمــا أجمــع العلماء عــى الحكم بما
 .1ابن رشد ،البيان والتحصيل .614/ 8 :الماوردي ،الحاوي.366 /7 :
 .2القر ف يا� ،الفروق .104 /4 :ابن القيم ،زاد المعاد.421 /5 :
 .3القر ف يا� ،الفروق .205 /1الحفناوي ،دراسات أصولية للسنة النبوية ص.88 - 84
ف
الك�ى ص  .399البورنو،
 .4القر يا� ،الفروق  .104/ 4الزرقا ،ش�ح القواعد الفقهية ص .18السدالن ،القواعد الفقهية ب
موسوعة القواعد الفقهية ص .212
 .5ابن بهادر ،النكت .361 /3السخاوي ،فتح المغيث.310/ 1 :
السنوي ،نهاية السول.429 /4 :
 .6الرازي ،المحصول .401/ 5 :إ

72

ال ِ
قلّة والكرثة ،واعتبارهام من عدمه يف االستدالل والواقع

ف��قه

ـن؛ وذلــك لكـرث ة المرجحــات فيــه ،وقد أخــذوا بقاعــدة اليقـ ي ن
ـ� ال يــزول بالشــكّ  ،والعادة
غلــب عــى الظـ ّ
محكّمــة ،ف� بــاب التعــارض ت
إن القيــاس بحـ ّـد ذاته يقوم عــى غلبة شـ َب ٍه عىل شَ ـ َب ٍه آخر(.)1
وال�جيــح ،بــل ّ
ي
ف
و� علــم الفقــه :الك ـرث ة هــي الـ تـ� تجعــل أحــد القولـ ي ن
ـ� ف ي� المســألة هــو قــول الجمهــور،
ي
ي

آ
ت
ش
ـ� تــواردت عــى إثباتهــا نصــوص كثـ يـرة ،أقــوى وأرجــح
والخــر قــول المخالــف ،فالمســائل ال�عيــة الـ ي

ت
ت
ـد� اليقـ ي ن
ـ� ال يــزول بالشــكّ ،
ـ� لــم تثبــت إال بنـ ٍّ
ـص واحــد ،وأفتــوا بنــاء عــى قاعـ ي
مــن المســائل الـ ي

ف
الظــن ت
وال�جيــح(. )2
كثــر مــن المســائل؛ بنــاء عــى غلبــة
ّ
والعــادة محكّمــة ي� ي ٍ

ف
ف
ئ
ئ
رث
ش
ـا�،
ـا� إ
والثبــات القضـ ي
و� علــم القضــاء ال�عــيُ :عـ ّـدت الك ـ ة مرجح ـاً ي� االجتهــاد القضـ ي
ي

ف
الثبــات ت
ال�جيــح بكـرث ة الشــهود عــى ق ّلتهــم لــو اســتووا ف ي� صفــة العدالة،
فمــن المرجحــات ي� وســائل إ
أ
مرجح ـاً حـ تـى ف� اختيــار مــن يُسـ ت
ـتف� ويُ ّتبــع مــن العلمــاء (.)3
بــل إن شــهادة الك ـرث مــن النــاس تكــون ّ
ي
ف
أ رث
أ ث
ش
ـ� الكريم
ي
و� علــم السياســة ال�عيــة :يُؤخــذ بـرأي الك� عــدداً والكـ تجربة ،فقــد كان النـ ب ي

 ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يستشــر أصحابــه ضر� اللــه عنهــم ،وكان يأخــذ بـرأي أ
الكـرث  ،كاستشــارتهم
ي
ي
ف� غــزوة أُحــد ،ي ن
بــ� أن يبقــوا ف ي� المدينــة ،أو أن يخرجــوا إليهــم ،وقــد كان رأيــه ورأي بعــض كبــار
ي

الصحابــة أن يبقــوا ف ي� المدينــة ،بينمــا رأى غالبيــة الصحابــة الخــروج لهــم ،فأخــذ بقولهــم ،و كمــا
الغلبيــة ف� مســألة طاعــون الشــام ( ،)4يمكــن أ
حصــل ف� رجــوع عمــر ضر� اللــه عنــه لـرأي أ
الخــذ بـرأي
ي
ي
ي

أ
ف
ف
أ ث
ن
ـر�(.)5
الك�يــة أو الغلبيــة مرجح ـاً حـ يـ� يكــون أهــل الشــورى متســاوين ي� الثقافــة والمســتوى المعـ ي
آ
أ
ن
ش
الحكام.296 /1 :
الشوكا�،
الزرك� :البحر المحيط.454 /4 :
 .1العز بن عبد السالم ،قواعد الحكام .53 /2 :المدي ،إ
ي
ي
إرشاد الفحول.265 /2 :
الشاط� ،الموافقات ص  .125السمرقندي ،ي ز
.2
الم�ان ف ي� أصول الفقه ص .302
بي

ن
العر� ،أحكام القرآن .382 /3ابن فرحون ،التبرصة .311 - 309 /1 :ابن قدامة،
المغ�.275 /9 :
 .3الرازي ،المحصول .405 /5 :ابن ب ي
ي

 .4ابــن حجــر ،فتــح البــاري.190 /10 :مــوىس الشـ ي ن
ـ� ،فتــح المنعــم بـ شـرح صحيــح مســلم .596/ 8 :محمــد رشــيد
ـا� ،الشــورى
رضــا ،الوحــي المحمــدي .198 /2:عبــد القــادر عــودة ،إ
ـ� ّ
الصـ ب ي
الســام وأوضاعنــا السياســية ص  .162عـ ي
فريضة إسالمية ،ص .149
ن
ن
ش
الكيال� ،السياسة ال�عية ص .340
الريسو� ،الشورى ف ي� معركة البناء ص .99 - 96عبد الله
.5
ي
ي
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فالكــرث ة لهــا االعتبــار كل االعتبــار ف� ّكل أبــواب ش
الســامية عمومــاً ،إذ إن الكــرث ة
ال�يعــة إ
ي

ت
ن
ش
ـ� عليهــا كثـ يـر مــن
والغلبــة والقـ ّ
ـوة أصــل عظيــم مــن أصــول ال�يعــة ،ومــن القواعــد الكل ّيــة الـ ي
ـ� ينبـ ي
أ
الحــكام والمســائل ف� ت
شــى الجوانــب والمجــاالت.
ي

وواقــع الحــال أن معظــم القضايــا الفقهيــة بنيــت عــى الغالــب أ
والكـرث  ،والفقــه نفســه هــو
ّ

ـر
عبــارة عــن الظـ ّ
ـن الغالــب ،والمجتهــد كذلــك يقــول بمــا ّ
توصــل إليــه بظ ّنــه الغالــب ،وقــد انبنــت كثـ ي ٌ
أ
ـن الغالــب ،ف ي� مختلــف أبوابــه ومســائله ،مــن العبــادات والمعامــات
مــن الحــكام الفقهيــة عــى الظـ ّ
بحكــم اليقـ ي ن
مقامــه
ي
ـ� ،بحيــث يقــوم َ
ـن " شــبيهاً ُ
وغ�هــا ،وقــد عـ ّـد بعــض الفقهــاء حكـ َـم " غالــب الظـ ّ
ـوده(. )1
عنــد تعـ ّـذر وجـ ِ

ف
و� هــذا يقــول القرطـ بـ� ( :وأكـرث أحــكام ش
ـن ،كالقيــاس ،وخـ بـر
ال�يعــة مبنيــة عــى غلبــة الظـ ّ
ي
ي

وغــر ذلــك مــن ق َيــم المتلفــات ،وأروش الجنايــات)(. )2
الواحــد ي
ين
أجمع�.
هذا وبالله التوفيق ،وصىل الله عىل نبينا محمد ،وآله وصحبه

 .1الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة.178 /29 :النــدوي ،القواعــد الفقهيــة ص  .321عمــر جديــة ،منهــج االســتقراء عنــد
أ
ين
صولي� والفقهاء .2010
ال
.2
القرط� ،الجامع ألحكام القرآن.232 /16 :
بي
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تشــديد اإلســام عــى وجوب
اإلحســان إىل الوالدين
الشيخ الدكتور محمد يوسف الحج محمد
مفتي محافظة سلفيت

ين
ين
أجمع� ،وبعد؛
العالم� ،والصالة والسالم عىل سيدنا محمد ،وعىل آله وصحبه
الحمد لله رب
والحســان إليهمــا ،وطاعتهمــا ف ي� المعــروف،
الســام عــى وجــوب بــر الوالديــن ،إ
فقــد شــدد إ
أ
أ
بالحســان للوالديــن ف ي�
حـ تـى َّ
إن اللــه ،عــز وجــل ،قــرن المــر بعبادتــه وحــده ســبحانه وتعــاىل بالمــر إ
ف
ش
ُ� ُكــوا ِبـ ِـه شَ ـ ْي ًئا َو ِبا ْل َوا ِل َديْـ ِـن
آيــات عــدة ،فيقــول ســبحانه وتعــاىل ي� ســورة النسـ َ
ـاء{:وا ْع ُب ُدوا ال َّلــهَ َو َل ت ْ ِ
أ
ف
ـوا أَتْـ ُـل َمــا َحـ َّـر َم َربُّ ُكـ ْـم
ِإ ْح َسانًا}(النســاء .)36 :ويقــول ســبحانه وتعــاىل ي� ســورة النعــامُ { :قـ ْـل ت ََعا َلـ ْ
ع َليكُــم أَ َّل ت شُ�كُــوا بــه ــيئا وبا ْلوالديــن إحســان ًا} أ
(النعام.)151 :
َ ْ ْ
ِ ِ شَ ْ ً َ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ
ِْ

الســام بحــق الوالديــن تأكيــده عــى وجــوب معاملتهمــا بالمعــروف،
وبلــغ مــن شــدة عنايــة إ

والتلطــف معهمــا ،حـ تـى لــو كانــا كافريــن ،ولــو بلــغ بهمــا مجاهــد االبــن ليكفــر! فعليــه أن ال يطيعهمــا
ف
ف
{و ِإ ْن
و� الوقــت نفســه عليــه أن يحســن إليهمــا ،قــال تعــاىل ي� ســورة لقمــانَ :
فيمــا يدعوانــه إليــه ،ي
ف
ش
ـع
الدنْ َيــا َم ْع ُرو ًفــا َوات َِّبـ ْ
ـس َلــكَ ِبـ ِـه ِع ْلـ ٌـم َفـ َـا ت ُِط ْع ُه َمــا َو َص ِاح ْب ُه َمــا ِ ي� ُّ
ـركَ ِب ي� َمــا َل ْيـ َ
َجاهَ ـ َـداكَ َعـ َـى أَ ْن تُـ ْ ِ
ون}(لقمــان.)15 :
ـاب ِإ َ ي َّل ثُـ َّـم ِإ َ ي َّل َم ْر ِج ُع ُكـ ْـم َفأُنَ ِّب ُئ ُكـ ْـم ِب َمــا ُك ْن ُتـ ْـم ت َْع َم ُل َ
َسـ ِـب َيل َمـ ْ
ـن أَنَـ َ
ن
ـ� بــذل الجهــد ف ي� إيصــال الخـ يـر لهمــا ماديـاً ومعنويـاً ،ومصاحبتهمــا
إ
والحســان للوالديــن يعـ ي
ف
ض
ن
الصـ ْـد ِق
ـر هــو ِّ
بالمعــروف تقت ـ ي طاعتهمــا ي� غـ يـر معصيــة ِوب َّرهم ـاً قــدر االســتطاعة ،ومعــى ا ْلـ ِب ّ
والطَّاعــة ،والص َلــة ،والصـ َـاح ،واالتِّسـ ف
ـن
ـاع ِ ي� ِإ
ـاء ِل َهـ َـذا ال َّل ْفـ ِـظ َعـ ْ
اسـ ِـت ْع َمال ا ْل ُف َق َهـ ِ
ـانَ ،و َل يَخْ ـ ُـر ُج ْ
ال ْح َسـ ِ
َ َ ِ َ ِّ ِ َ ِإ ْ ِ َ ِ َ ِ
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معنــاه اللُّغَ ــويَ ،فهــو عندهُ ــم :اســم جامــع ل ْلخَ ــرات ُك ِّلهــا ،يــراد بــه التخَ ُّلـ ُ أ
ـع
َ َْ ُ
ـق ِبالَخْ ـ َـا ِق ا ْل َح َسـ َن ِة َمـ َ
ِ ِّ ُ َ ِ ْ َ ْ ْ ٌ َ ِ ٌ ِ ي ْ َ ِ َ ُ َ ُ ِ ِ َّ
ـاب نَ ْه ِي ِه(.)1
ـع ا ْلخَ ا ِلـ ِـق ِبا ْلـ تِ ز َ
الصـ ْـد ِق َم َع ُهـ ْـمَ ،و َمـ َ
ـاس ِب ِإ
ـ� ِام أَ ْمـ ِـر ِهَ ،و ْ
ال َّنـ ِ
ـان ِإ َل ْي ِهـ ْـمَ ،و ِص َل ِت ِهـ ْـمَ ،و ِّ
ال ْح َسـ ِ
اج ِت َنـ ِ
ويالحــظ ف� ش
الســامية تشــديدها عــى حــق الوالــدة ،ووجــوب زيادتهــا
ال�يعــة إ
ي
ف
باليمــاء إىل فضلهــا عــى ولدهــا ،ومــا تحملتــه مــن مشــاق ف ي� حملــه،
والحســان ،إ
الــر إ
ي� ب
ووضعــه وتربيتــه ،يقــول ســبحانه وتعــاىل ف ي� ســورة
ــه َح َم َل ْتــهُ
الن َْس َ
لقمان{:و َو َّص ْي َنــا ْ ِإ
َ
ــان ِب َوا ِل َديْ ِ
ــى َوهْ ــن َو ِف َصا ُلــهُ ف� َع َام ي ْ ن
أُ ُّمــهُ َوهْ ًنــا َع َ
ــ� أَ ِن اشْ ــكُ ْر ِ يل َو ِل َوا ِل َديْــكَ ِإ َ ي َّل ا ْل َم ِص ي ُ�}(لقمــان.)14 :
ِي
ِ
ٍ
يقــول الشــيخ محمــد متــول الشــعراوي ،رحمــه اللــه ،ف� تفســر هــذه آ
اليــة الكريمــة« :
ي
ي
ي
ت
ـأ� الوصيــة عــى إطالقهــا ،كمــا قــال تعــاىل:
الحــق ســبحانه وتعــاىل حينمــا يوصينــا بالوالديــن ،مــرة تـ ي
{ووصينــا ْالن ْســان بوالديــه إحســان ًا حم َلتــهُ أُمهُ كُرهً ــا وو َضعتــهُ كُرهً ا وحم ُلــهُ وفصا ُلــهُ  }. ..أ
(الحقاف،)15 :
َ َ ْ ُّ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ِ َ
َ َ َّ ْ َ ِإ َ َ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ
ومــرة يع ِّلــل لهــذه الوصيــة ،فيقــول{ :حم َلتــهُ أُمــهُ وهْ نـاً عــى وهْ ن (}...لقمــان )14 :والــذي يتأمــل آ
اليتـ ي ن
ـ�
َ َ ْ ُّ َ
ّ ُ
َ ٍ
ف
ت
السـ ي ن
ـر،
ـابقت� يجــد أن الحــق ســبحانه ذكــر ِ
ـ� اســتوجبت هــذا الـ ِب ّ
الع ّلــة ي� ِبـ ِّـر الوالديــن ،والحيثيــات الـ ي
أ
أ
{ح َم َل ْتــهُ أُ ُّمــهُ َوهْ ن ـاً عــى َوهْ ـ ٍـن }...
لكنهــا خاصــة بــالم ،ولــم تتحــدث أبــداً عــن فضــل الب ،فقــالَ :
ـن� تربيــة أ
(لقمــان )14 :فأيــن دور أ
الب؟ وأيــن مجهوداتــه طــوال سـ ي ن
البنــاء؟ المتتبــع آليــات بــر الوالديــن
َْ
أ
أ
ف
ن
(الرساء)24 :
ـا� َص ِغـ يـراً }...إ
يجــد حيثيــة ُم ْجملــة ذكــرت دور الب والم مع ـاً ي� قولــه تعــاىل{ :ك ََمــا َربَّ َيـ ِ ي
الكــر؛ لذلــك حينمــا تخاصــم أ
ـ�م الــدور أ
الب ،وقبــل أن يبــدأ دوره كان لـ أ
لكــن قبــل أن يــر� أ
الب
ب
ُ ب يّ
ـا� عــى ولــد لهمــا ،قالــت أ
أ
ض
الم :لقــد حملــه ِخ ّفـاً ،وحمل ُتــه ثقـاً ،ووضعــه شــهوة،
والم لــدى القـ ي
ووضعتــه كره ـاً .لذلــك ذكــر الق ـرآن الحيثيــات الخاصــة بـ أ
ـالم؛ ألنهــا تحملتهــا وحدهــا لــم يشــاركها
ُ
أ
أن
فيهــا الــزوج؛ ولنهــا حيثيــات ســابقة إلدراك االبــن ،فلــم يشــعر بهــا ،فكأنــه ســبحانه وتعــاىل أراد ْ
الم الــذي لــم ندركــه ،ولــم نُحــس بــه .وذلــك عــى خــاف دور أ
يذكّرنــا بفضــل أ
الب ،فهــو محســوس
ُ
ِ ّ
ت
ـأ�
ومعــروف لالبــن ،فأبــوه الــذي يوفــر لــه كل مــا يحتــاج إليــه ،وكلمــا طلــب شــيئاً قالــوا :حينمــا يـ ي
أبــوك ،فــدور أ
الب إذن معلــوم ،ال يحتــاج إىل بيــان»(.)2
َ ْ
أ
السالمية – الكويت.59 / 8 ،
 .1الموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الوقاف والشؤون إ

 .2الشــعراوي ،محمــد متــول ،تفســر الشــعراوي – الخواطــر ،8455 / 14 -عــدد أ
ش
الن�اــ :مطاب��ع أخبـ�ار اليــوم،
الجــزاء20 :
ي
ي
القاعرة 1997م.
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ـب وكـ بـر يــرى
وإن تعليــل الشــيخ الشــعراوي صحيــح ولطيــف ،ففــي الغالــب َّ
َّ
أن الولــد إذا شـ َّ

الرسة ،أمــا جهــد أ
أبــاه هــو المكتســب ،وهــو المنفــق ،وهــو القــوام عــى أ
الم فهــو غـ يـر ظاهــر مثــل
َّ
أ
أ
أن فضلهــا المخفــي عــن
جهــد الب ،فــالم وإن كانــت هــي المســؤولة عــن البيــت وأعمالــه الكثـ يـرة ،إال َّ
الهــم ،فقــد قاســت آ
الوالد هــو أ
مشــاهدة أ
الالم وهــم أجنــة ف ي� بطنهــا ،وأشــد منهــا آالم الــوالدة،
ثــم تضـ نـى ف ي� العنايــة بهــم رضعـاً ،يعتمــدون عليهــا ف ي� كل شــؤونهم ،وتكــدح ف ي� مالحقتهــم ،والســهر
ـالم هــي حـراً مــن تتعــب ف� ذلــك كلــه ،وال يســاعدها أ
عــى راحتهــم وهــم صغــار ،فـ أ
الب ف ي� ذلــك
ي

إال لمام ـاً ف� أقــل القليــل ،ألن مســؤولية أ
الب الرئيســة خــارج البيــت ،ومــن فضــل اللــه عــى النــاس
َّ
ي

أنَّــه ســبحانه لــم يشــهدهم تلــك المرحلــة مــن أعمارهــم ،فالوعــي والذاكــرة ال يعمــان ف ي� تلــك الســن
أ
النســان مــن تذكــر عجــزه،
ـكل عــى الم ،فأعفــى اللــه تعــاىل إ
المبكــرة ،حيــث الضعــف واالعتمــاد الـ ي

ولــذا ففضــل أ
الم ومنتهــا الكـ بـرى عــى ولدهــا لــم تُش ـ َهد منــه ،فذكــره اللــه ســبحانه وتعــاىل بحــق
أمــه وشــدد عليــه ،حـ تـى بي�هــا إبــان قوتــه بــكل مــا يســتطيع.
ف
و� ســنة ســيدنا رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أحاديــث كثـ يـرة تبـ ي ن
الحســان
ـ� وجوب إ
ي
م�لتهمــا ،مــع الممايــزة بـ ي ن
إىل الوالديــن ورعايــة حقهمــا وتعظيــم ن ز
ـ� الوالديــن لصالــح الوالــدة ،وممــا
ف
ض
المــام البخــاريَ ،عـ ْ َ
� ال َّلــهُ َع ْنــهُ َ ،قـ َ
ـول
ورد ي� ذلــك ،مــا أخرجــه إ
ـالَ :
(جــا َء َر ُجـ ٌـل ِإ َل َر ُسـ ِ
ـن ِأب ي� هُ َريْـ َـر َةَ ،ر ِ ي َ

ت
ـ�؟ َقـ َ
ـال :يَــا َر ُسـ َ
ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ ،ف َقـ َ
ـال:
ـن أَ َحـ ُّ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،مـ ْ
ـق ال َّنـ ِ
ـاس ِب ُح ْسـ ِـن َ
ص َحابَـ ِ ي
ـن؟ َقـ َ
ـال :ثُـ َّـم أُ ُّمــكَ َ ،قـ َ
ـن؟ َقـ َ
ـال :ثُـ َّـم أُ ُّمــكَ َ ،قـ َ
ـن؟ َقـ َ
أُ ُّمــكَ َ ،قـ َ
ـال :ثُـ َّـم
ـال :ثُـ َّـم َمـ ْ
ـال :ثُـ َّـم َمـ ْ
ـال :ثُـ َّـم َمـ ْ
أَبُــوكَ ) (*) .واســتدل بعــض أهــل العلــم مــن هــذا الحديــث ش
ال�يــف عــى وجــوب تقديــم بــر الوالــدة
1

ف
ن
ـ� ف ي� ش�ح هــذا الحديــثَ ..« :و ِفيــهَ :
دل َلــة عــى أَن مح َّبــة
عــى بــر الوالــد ،جــاء ي� عمــدة القــاري للعيـ ي

الُم والشــفقة ع َليهــا ينبغــي أَن تكــون أَم َثــال محبــة ْ أ
ْأ
الَب ِ ،ألَنَّــهُ صــى اللــه َع َل ْيـ ِـه َوســلم كررهــا ث َ َلثًــا.
ْ
َ ْ َ ََْ ِ
َّ
آ
الص ْح َب ِة.
ابَ :م ْن أَ َح ُّق ال َّن ِاس ِب ُح ْس ِن ُّ
* صحيح البخاري ،كتاب الداب،بَ ٌ
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أ ف
الر ِاب َعــة َف َقــطَ ،و ِإذا تؤمــل هَ ـ َـذا ا ْل َم ْعـ نـى شــهد َلــهُ العيــان َو َذ ِلــكَ أَن صعوبــة ا ْلحمــل
َوذكــر ْالَب ِ ي� َّ

أ
أ
ت
ـازل يَخْ ُلــو ِم ْن َهــا
والوضــع َو ّ
الر َضــاع وال�بيــة تنفــرد ب َهــا ْالُم وتشــقى ب َهــا دون ْالَبَ ،ف َهـ ِـذ ِه ثَـ َـاث م َنـ ِ
أ
أ
حجــة عــى مــن خَ الفــهَ ،وزعــم
ـو َّ
ْالَبَ ،و َح ِديــث ب يأ� هُ َريْـ َـرة يــدل عــى أَن طَا َعــة ْالُم ُمق َّد َمــةَ ،وهُ ـ َ

أ
أ ف
علمــاء»(.)1
ـو ِإ ْج َمــاع ا ْل َ
ـ� أَن تَف ِْضيــل ْالُم عــى ْالَب ِ ي� ا ْلـ بـر َوالطَّا َعــة هُ ـ َ
المحاسـ ب ي

ف
«الص َحابَ ُ
ــح
ويقــول إ
المــام النــووي ،رحمــه اللــه ،ي� ش�حــه لهــذا الحديــث َّ :
ــة هُ َنــا ِب َف ْت ِ
الُم أَح ُّقهــم ب َذلــكَ  ،ثُــم بعدهَ ــا ْ أ
أ
أ
ال َ َب،
الص ْح َبـ ِـةَ ،و ِفيـ ِـه ا ْل َحـ ُّ
َّ َ ْ َ
ـار ِب َوأَ َّن ْ َّ َ َ ْ ِ ِ
الصـ ِ
ـاد ِب َم ْعـ ن َـى ُّ
َّ
ـث َعـ َـى ِبـ ِّـر ْال َ َقـ ِ
ـال ا ْلع َلمــاء :وس ـبب تَقْديــم ْ أ
أ
أ
ال ُ ِّم َك ـرث ْ َ ُة ت ََع ِب َهــا َع َل ْيـ ِـه َوشَ ـ َف َق ُت َها َو ِخ ْد َم ُت َهــا،
ثُـ َّـم ْال َ ْقـ َـر َب َف ْال َ ْقـ َـر َبَ ،قـ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ِ ِ
ومعانَــا ُةا ْلمشَ ـ ِّ ف
ـر َذ ِلــكَ ،
َُ َ
َ
ـاق ِ ي� َح ْم ِلـ ِـه ،ثُـ َّـم َو ْض ِعـ ِـه ،ثُـ َّـم ِإ ْر َض ِاعـ ِـه ،ثُـ َّـم ت َْر ِب َي ِتـ ِـه َو ِخ ْد َم ِتـ ِـه َوت َْم ِر ِيضـ ِـهَ ،و َغـ ي ْ ِ
ــى ْ أ
أ
الُم تُف ََّض ُ ف
ض
َونَق َ
ــر َع َ
ــاء َع َ
َــا�
ال َ ِبَ ،و َح َ
ــى أَ َّن ْ َّ
ــ� ِإ ْج َمــا َع ا ْل ُع َل َم ِ
ــل ِ ي� ا ْل ِب ِّ
َــل ا ْل َح ِ
ــى ا ْلق ِ ي
ــار ُث ا ْل ُم َح ِاس ِب ي ُّ
ـوا ٌءَ ،قـ َ
ـال ا ْل ُج ْم ُهــو ُر ِب َتف ِْض ِيل َهــاَ ،و َقـ َ
ـاض ِخ َل ًفــا ِ ف ي� َذ ِلــكَ َ ،ف َقـ َ
ـب
ِع َيـ ٌ
ـال بَ ْع ُض ُهـ ْـم :يَ ُكـ ُ
ـون ِب ُّرهُ َمــا َسـ َ
ـالَ :ون ََسـ َ
أ
أ
الَحاديـ ف
ن
ـورَ ،واَل َّلــهُ أَ ْع َلـ ُـم
الصـ َ
ـح هَ ـ ِـذ ِه ْ َ ِ ِ
بَ ْع ُض ُهـ ْـم هَ ـ َـذا ِإ َل َما ِلـ ٍ
ـك؛ َو َّ
ـو ُ
ـث ِ ي� ا ْل َم ْعـ َـى ا ْل َم ْذ ُكـ ِ
اب ْال َ َّو ُل ِل َ ِ
صيـ ِ
أ
أ
الَب آكَــد حرم ً ف
ض
َــا�َ :وأَ ْج َم ُعــوا َع َ
َق َ
ــر»(.)2
ــى أَ َّن ْال ُ َّم َو ْ َ ُ ُ ْ َ
ــة ِ ي� ا ْل ِب ِّ
ــال ا ْلق ِ ي
وجــاء ف ي� الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة ،ف ي� هــذا الموضــوع « :أَ َّمــا ِإ ْن ت ََعــا َر َض ِب ُّرهُ َمــا ِ ف ي�
ـث َل يمكــن إيصــال ا ْلــر إ َليهمــا د ْفعـ ًـة واحــد ًةَ ،ف َقــد َقــال ا ْلجمهــور :طَاعـ ُـة أ
ال ُ ِّم
ُ ُْ ُ َ
ْ
ِب ِّ ِ ْ ِ َ َ َ َ ِ َ
ـر َم ْع ِص َيـ ٍـةَ ،و َح ْيـ ُ ُ ْ ِ ُ ِ َ
َغـ ي ْ ِ
أ
ف
أ ف
ـكَ :وا ِلـ ِـدي
ـر َسـ َ
ـوا ٌءَ ،ف َقـ ْـد ُر ِو َي أَ َّن َر ُجـا ً َقــال ِل َما ِلـ ٍ
ـرَ .و ِقيــل :هُ َمــا ِ ي� ا ْلـ ِب ِّ
ُمق ََّد َمـ ٌـة؛ لَنَّ َهــا تَف ُْضــل ال َ َب ِ ي� ا ْلـ ِب ِّ
ف
ن
ـعأَبَــاكَ َو َل ت َْع ِص
ـن َذ ِلــكَ َ ،ف َقــال َلــهُ َما ِلــكٌ :أَ ِطـ ْ
ـ� ِمـ ْ
الســو َد ِانَ ،ك َتـ َ
ِ ي� ُّ
ـب ِإ َ ي َّل أَ ْن أَ ْقـ ُـد َم َع َل ْيـ ِـهَ ،وأُ ِّمــي ت َْم َن ُعـ ِ ي
ف
ن
ـن طَا َعـ ِـة أَ ِبيـ ِـه،
ـن ِمـ ْ
ـو ِبأَخْ ِذهَ ــا َم َعــهُ ِ ،ل َي َت َم َّكـ َ
ـ� أَنَّــهُ يُ َبا ِلــغُ ِ ي� ِر ض َ� أُ ِّمـ ِـهِ ،ب َس ـف َِر ِه ِل َوا ِلـ ِـد ِهَ ،و َلـ ْ
أُ َّمــكَ  .يَ ْعـ ِ ي
ـان أُ ِّمـ ِـه»(.)3
َو َعـ َـد ِم ِع ْص َيـ ِ

آ
 .1ن
الص ْح َب ِة،.
ابَ :م ْن أَ َح ُّق ال َّن ِاس ِب ُح ْس ِن ُّ
العي� ،محمود بن أحمد ،عمدة القاري ش�ح صحيح البخاري ،كتاب الداب،بَ ٌ
ي
ت
العر� – يب�وت 1431
 ،83 / 22دار إحياء ال�اث ب ي
آ
الصل َِة َو ْال َد ِاب ،بَاب ِب ِّر ال َْوا ِل َديْ ِن َوأَنَّ ُه َما أَ َح ُّق ِب ِه..
 .2صحيح مسلم شب�ح النوويِ ،ك َتاب ال ِب ِّْ� َو ِّ
أ
السالمية – الكويت..68 / 8 ،
 .3الموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الوقاف والشئون إ
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مواع ظ� و ق� ي م�

ف
أن بر الوالــدة مقدم عىل بــر الوالد عندما تتســاوى مصلحتهما
والــذي يظهــر ي� هــذه المســألة َّ
ف� الــر ،أمــا إذا كان ف� بــر أحدهمــا �ض ر عــى آ
الخــر ،أو تفويــت مصلحــة راجحــة لــه ،فالـرض ر يـزال.
ي ب
ي
وإن مــن أســباب تفضيــل أ
الم طبيعــة المــرأة ،وعاطفتهــا الزائــدة عــن عاطفــة الرجــل،
َّ
فيجــب عــى االبــن مراعــاة ذلــك ،فيتلطــف مــع أ
الم ،ويــرق لهــا بمــا يتوافــق مــع عاطفتهــا ،وبمــا
يحقــق التفضيــل المنصــوص عليــه ،ولننظــر إىل هــذا الحديــث العظيــم ف� فضــل أ
الم حيــث أخــرج
ي
ـت َر ُسـ َ
الس ـ َل ِم ِّيَ ،قـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم،
ـال( :أَتَ ْيـ ُ
ابــن ماجــةَ ،عـ ْ
ـن ُم َع ِاويَـ َـة بْـ ِـن َج ِاه َمـ َـة ُّ
ـول ال َّلــه ،إ ن ِّ� ُكنــت أَردت ا ْلجهــاد معــكَ أَبتغــي ب َذلــكَ وجــهَ ال َّلــه والــدار ْ آ
ال ِخـ َـر َةَ ،قـ َ
ـال:
ـت :يَــا َر ُسـ َ ِ ِ ي ْ ُ َ ْ ُ ِ َ َ َ َ
َف ُق ْلـ ُ
َْ ِ ِ ِ َ ْ
ِ َ َّ َ
آ
ـت :ن ََعـ ْـمَ ،قـ َ
ـت :يَــا
ـال :ا ْر ِجـ ْ
ـب ْالخَ ـ ِـرَ ،ف ُق ْلـ ُ
َويْ َحــكَ  ،أَ َح َّيـ ٌـة أُ ُّمــكَ ؟ ُق ْلـ ُ
ـع َف ب َ َّ�هَ ــا ،ثُـ َّـم أَتَ ْي ُتــهُ ِمـ َ
ـن ا ْل َجا ِنـ ِ
ـول ال َّلــه ،إ ن ِّ� ُكنــت أَردت ا ْلجهــاد معــكَ  ،أَبتغــي ب َذلــكَ وجــهَ ال َّلــه والــدار ْ آ
ال ِخـ َـر َةَ ،قـ َ
َر ُسـ َ
ـالَ :ويْ َحــكَ ،
ِ ِ ي ْ ُ َْ ُ ِ َ َ َ َ
َْ ِ ِ ِ َ ْ
ِ َ َّ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،قـ َ
ـت :ن ََعـ ْـم ،يَــا َر ُسـ َ
ـت:
ـالَ :فا ْر ِجـ ْ
ـن أَ َم ِامـ ِـهَ ،ف ُق ْلـ ُ
أَ َح َّيـ ٌـة أُ ُّمــكَ ؟ ُق ْلـ ُ
ـع ِإ َل ْي َهــا َف ب َ َّ�هَ ــا ،ثُـ َّـم أَتَ ْي ُتــهُ ِمـ ْ
ـول ال َّلــه ،إ ن ِّ� ُكنــت أَردت ا ْلجهــاد معــكَ  ،أَبتغــي ب َذلــكَ وجــهَ ال َّلــه والــدار ْ آ
ال ِخـ َـر َةَ ،قـ َ
ـالَ :ويْ َحــكَ ،
يَــا َر ُسـ َ ِ ِ ي ْ ُ َ ْ ُ ِ َ َ َ َ
َْ ِ ِ ِ َ ْ
ِ َ َّ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،قـ َ
ـت :ن ََعـ ْـم ،يَــا َر ُسـ َ
ـالَ :ويْ َحــكَ ،ا ْل ـ َز ْم ِر ْج َل َهــاَ ،ف َثـ َّـم ا ْل َج َّنـ ُـة)(*).
أَ َح َّيـ ٌـة أُ ُّمــكَ ؟ ُق ْلـ ُ
1

وجــاء ف� ش�ح الهــرري لسـ ن ن
ـ� ابــن ماجــة « :قولــه« :الــزمرجلهــا فثــم الجنــة» قــال الدمـ يـري:
ي
ن
ـ� :دارهــا ومســكنها ،ومنــه حديــث« :إذا ابتلــت النعــال  ..فالصــاة ف ي�
هــو بالحــاء المهملــة (رحلهــا) يعـ ي
الرحــال» أي :ف� الــدور والمســاكن والمنــازل ،ويقــال لمـ ن ز
النســان ومســكنه :رحلــه .انتهــى كالمه .ورد
ـ�ل إ
ي
ئ
ن
ـا� وغـ يـره ،وعليــه مـ شـى الســخاوي ف ي�
عليــه :أنــه بالجيــم؛ بمعــى :القــدم ،وهــو الموافــق لروايــة النسـ ي
«المقاصــد الحســنة»؛ فقــد أورد الحديــث بلفــظ« :الجنــة تحــت أقــدام أ
المهــات» ،قــال :رواه أحمــد
أ ن
* نن
لبا� .
س� ابن ماجة ،كتاب الجهاد ،بَ ُ
اب َّ
الر ُج ِل يَغْ ُزو َو َلهُ أَبَ َو ِان ،وصححه ال ي
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ئ
ت
ـ� بالجيــم ،قــال الســخاوي :إن
والنسـ ي
ـا� وابــن ماجــه والحاكــم ،ثــم ذكــر ابــن ماجــه هــذه الروايــة الـ ي
التواضــع أ
للمهــات ســبب لدخــول الجنــة .قلــت :ويحتمــل أن المعـ نـى :أن الجنــة؛ أي :نصيبــك منهــا ال
ش
ال�ء
يصــل إليــك إال برضاهــا؛ بحيــث كأنــه لهــا وهــي قاعدة عليــه ،فال يصــل إليك إال مــن جهتها؛ فــإن ي
إذا صــار تحــت رجــل أحــد  ..فقــد تمكــن منــه ،واســتوىل عليه؛ بحيــث ال يصــل إىل آخــر إال من جهتــه»(*).
1

الحســان إىل الوالــدة ،فهــل
الحســان إىل الوالديــن واجبـاً ومشــدداً عليــه ،وال ســيما إ
فــإذا كان إ
ف
ش
�ء يأمـران بــه ،أو ينهيــان عنــه؟ وهــل يحــرم إغضابهمــا ف ي� جميــع الحــاالت ،أم
تجــب طاعتهمــا ي� كل ي
أن طاعتهمــا ش
أن الجــواب
م�وطــة ومحــدودة؟ بالطبــع الطاعــة المطلقــة ال تكــون إال للــه عـ َّز وجــل ،إال َّ
َّ
التفصيــ� ف� حــدود طاعــة الوالديــن ش
و�وطهــا ،يحتــاج لمقــال آخــر إن شــاء اللــه تعــاىل.
ي ي

* الهرري ،محمد أ
ال ي ن
م� بن عبد الله ،ش�ح ن ن
س� ابن ماجة المسمى «مرشد ذوي الحجا والحاجة إىل ن ن
س� ابن ماجه» و
ََ
أ
ن
«القول المكتفى عىل ن
س� المصطفى» ،ج  16ص ،222مراجعة لجنة من العلماء برئاسة :الستاذ الدكتور هاشم محمد
الوىل ،عدد أ
حس� مهدي ،الطبعة :أ
عل ي ن
الجزاء ،26:دار المنهاج ،المملكة العربية السعودية – جدة 2018م.
ي
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أ .كامل بواطنة

مدير دائرة الكتب املدرسية سابقاً

مــن أجـ ّـل نعــم اللــه علينــا نعمــة الوقــتّ ،
{و َســخَّ َر َلك ُُم الشَّ ـ ْـم َس
دل عــى ذلــك قولــه تعــاىلَ :
َوا ْلق ََمــر َدا ِئ َب ي ْ ن
ُــم ال َّل ْي َ
ــن ك ُِّل َمــا
ثــم أعقبهــا بقولــهَ :
ــ� َو َســخَّ َر َلك ُ
{وآتَاك ْ
ــل َوال َّن َها َر}(إبراهيــمّ ،)33:
ُــم ِم ْ
َ
ِ
ـوم َكفَّا ٌر}(إبراهيــم ،)34:وهــذا يـ ّ
ـدل
الن َْسـ َ
ـان َلظَ ُلـ ٌ
ـت ال َّلـ ِـه َل ت ُْح ُصوهَ ــا ِإ َّن ْ ِإ
َس ـأَ ْل ُت ُمو ُه َو ِإ ْن ت َُعـ ُّـدوا ِن ْع َمـ َ
عــد ال ِّنعــم الكامنــة فيــه.
عــى ّ
أن الوقــت نعمــة ،ال نســتطيع ّ
ويمــد ف� أعمارنــا فنــدرك ليــاً ،أو ي ن
اللــه ســبحانه ي ن
حــ� يُميتنــا الموتــة
حــ� ينتهــي نهــار،
ّ ي
الصغــرى ،فننــام ليلــة ،ثـ ّـم يبعثنــا مــن جديــد فنــدرك نهــاراً ،فقــد أجــزل لنــا النعمــة ،وهــذا يجعــل
المســلم يحمــد ربّــه ،فيقــول( :ا ْل َح ْمـ ُـد ِل َّلـ ِـه ا َّلـ ِـذي أَ ْح َيانَــا بَ ْع َد َمــا أَ َماتَ َنــاَ ،و ِإ َل ْيـ ِـه ال ُّنشُ ــو ُر)( ،)1فــإذا كان
غــره قــد حــرم منهــا ،فقبــض.
قــد أعطــي رجعــة فقــد يكــون ي
أقسم ربّنا بالوقت:
ربّنــا عـ ّز شــأنه أقســم بأجـزاء مــن الوقــت ،وللــه أن يقســم بمــا شــاء؛ ليلفــت نظرنــا إىل هــذه
النعمــة ،فأقســم بالضحــى ،والفجــر ،والعــر ،...وبـ ي ّ ن
النســان
ـ� نب ّينــا ،صــى اللــه عليــه وســلمّ ،
أن إ
يغـ ب ن
الص َّحـ ُـة َوال َفـ َـرا ُغ)( ،)2وغداً
ـان َمغْ ُبـ ٌ
ـون ِف ِيه َمــا ك َِث ي ٌ� ِمـ َ
ـن ال َّنـ ِ
ـاسِّ :
ـ� بالوقــت ،فيضيعــه بال نفــع ( ِن ْع َم َتـ ِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ال عيش إال عيش آ
الخرة.
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سنســأل عــن نعمــة الوقــت َ(ل تَـ ُز ُ
ـن
ـن ُع ُمـ ِـر ِه ِف َ
يمــا أَ ْف َنــا ُهَ ،و َعـ ْ
الق َي َامـ ِـة َحـ ت َّـى يُ ْسـأَ َل َعـ ْ
ول َق َد َمــا َع ْبـ ٍـد يَـ ْ
ـو َم ِ
يم أَنْ َف َقــهُ َ ،و َع ْن ِج ْسـ ِـم ِه ِفيـ َـم أَبْـ َـا ُه)(*) ،والعمر وقت.
ـن ا ْك َت َسـ َبهُ َو ِف َ
ـن َما ِلـ ِـه ِم ْن أَيْـ َ
ِع ْل ِمـ ِـه ِفيـ َـم َف َعـ َـلَ ،و َعـ ْ
1

قبل أن نتم ّنى الرجوع:
أ
ض
الوقــات مــن عمــره رسيعــة وهــو غافــل ،وعندمــا
بعــض النــاس يتكاســل ّ
ويؤجــل ،وتم ـ ي
ـو ُت َقـ َ
ـال
يأتيــه المــوت يــدرك تفريطــه ف ي� اســتثمار أوقاتــه ،فيطلــب
َ
الرجوع{حـ ت َّـى ِإ َذا َجــا َء أَ َح َدهُ ـ ُـم ا ْل َمـ ْ
ـن َو َرا ِئ ِهـ ْـم بَـ ْـرزَخٌ ِإ َل
يمــا ت ََر ْكـ ُ
ـىل أَ ْع َمـ ُـل َصا ِل ًحــا ِف َ
ـو َقا ِئ ُل َهــا َو ِمـ ْ
ـت ك ََّل ِإنَّ َهــا ك َِل َمـ ٌـة هُ ـ َ
َر ِّب ا ْر ِج ُعـ ِ
ـون * َل َعـ ِّ ي
ـون ن َِاك ُســو
ـو ِم يُ ْب َعث َ
ـو تَـ َـرى ِإ ِذ ا ْل ُم ْج ِر ُمـ َ
ُون}(المؤمنــون ،)100 - 99:ويــوم الحســاب يتمـ ن ّـى الرجــوع َ
يَـ ْ
{و َلـ ْ
ون}(الســجدة ،)12:وعندمــا
وق ُن َ
صنَــا َو َسـ ِـم ْع َنا َفا ْر ِج ْع َنــا ن َْع َمـ ْـل َصا ِل ًحــا ِإنَّــا ُم ِ
ُر ُء ِ
وسـ ِـه ْم ِع ْنـ َـد َربِّ ِهـ ْـم َربَّ َنــا أَبْ َ ْ
ـار َفقَا ُلــوا يَا َل ْي َت َنــا نُـ َـر ُّد َو َل نُ َكـ ِّـذ َب
يقــف عــى النــار يســأل اللــه الرجــوع َ
{و َلـ ْ
ـو تَـ َـرى ِإ ْذ ُو ِق ُفــوا َعـ َـى ال َّنـ ِ
�} أ
(النعــام ،)27:وعندمــا يدخلــون النــار يســألون ربّهــم بتذ ّلــل الرجــوع
ـات َربِّ َنــا َونَ ُكـ َ
ـن ا ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ
ـون ِمـ َ
ِبآيَـ ِ

ـر ا َّلـ ِـذي ُك َّنــا ن َْع َمـ ُـل أَ َو َلـ ْـم ن َُع ِّم ْر ُكـ ْـم
{وهُ ـ ْـم يَ ْصطَ ِرخُ ـ َ
إىل الدنيــا َ
ـون ِفي َهــا َربَّ َنــا أَخْ ِر ْج َنــا ن َْع َمـ ْـل َصا ِل ًحــا َغـ ي ْ َ

ـ� مــن نَص�}(فاطــر .)37:أ
ن
فالوقــات
َمــا يَ َت َذ َّكـ ُـر ِفيـ ِـه َمـ ْ
ـن ت ََذ َّكـ َـر َو َجا َء ُكـ ُـم ال َّن ِذيـ ُـر َف ُذو ُقــوا َف َمــا ِللظَّا ِل ِمـ ي َ ِ ْ ِ ي ٍ
ـول لــن يعــود إىل يــوم القيامــةّ ،
وكل إنســان لــه عمــر محـ ّـدد،
اليــوم مبذولــة ،ولكـ ّ
ـن اليــوم الــذي يـ ّ ي
ت
{و ِإ َذا
الرســل ،عليهــم الســام ،فقــد قــال اللــه فيهــمَ :
ال يســتأخر عنــه ســاعة وال يســتقدم ،حـ ّـى ُّ
فــكل رســول لــه بدايــة ونهايــة ،ت
ــل أُ ِّق َت ْت}(المرســاتّ ،)11:
الر ُس ُ
وفــرة بعثــة نب ّينــا ،صــى اللــه عليــه
ُّ
ـكل مــن يريــد اســتثمار الوقــت ،وقــد اســتطاع ف� ثالثــة ش
وســلم ،فيهــا موعظــة لـ ّ
وع�يــن عام ـاً أن
ي
مهمــة الرســالة ،فأحيــا اللــه بــه ّأمــة كانــت ميتــة ،ثـ ّـم ســادت العالــم ،ومــا كان يضيــع ثانيــة
ينجــز َّ
مــن عمــره ف ي� ليــل أو نهــار ،وهــذا شــأن إخوانــه الرســل ،عليهــم الســام ،أمــا أخـ بـر اللــه ،ســبحانه،
ف
أ ن
نن ت
لبا�.
*س� ال�مذي ،أبواب صفة القيامة والرقاق والورع ،باب ي� القيامة ،وصححه ال ي
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عــن نــوح ،عليــه الســام؟ { َقـ َ
ـو ُت َق ْو ِمــي َل ْيـ ًـا َونَ َها ًرا}(نــوح ،)5:ورســولنا ،صــى اللــه عليــه
ـال َر ِّب ِإ ن ي ِّ� َد َعـ ْ
ـب * َو ِإ َل َربِّــكَ َفا ْرغ َْب}(الـ شـرح ،)8 - 7:والمعـ نـى :إذا فرغــت
وس ـ ّلم ،خاطبــه ربّــهَ { :فـ ِـإ َذا َف َر ْغـ َ
ـت َفان َْصـ ْ

مــن أمــورك الدنيويــة فانصــب ف ي� العبــادة.
كيف ندير أوقاتنا؟

المســلم ليــس عنــده وقــت فـراغ ،وإذا كان عنــده وقــت فـراغ فإنّمــا يكــون بذنب أصابــه ،وإذا
كان موظفـاً ذهــب إىل عملــه باكـراً ،وقــام بأعمالــه بإتقــان ،وقــام عــى مصالــح النــاس ،وبذلــك يصبــح
ف
ف
ـإن صالتــه تكــون معتدلــة ،ال تلتهــم
عملــه ي� الوظيفــة عبــادة ،وحـ تـى إذا أدى الصــاة ي� الوظيفــة فـ ّ
ف
ال�كــة،
والســام حـ ّ
وقــت الوظيفــة ،وإذا كان عام ـا ً أو مزارع ـاً ب ّكــر ي� عملــه ،إ
ـث عــى البكــور ،ففيــه ب

ومــن جـ ّـرب هــذا أدرك أنّــه ينجــز أعمــاال ً كثـ يـرة ،وكثـ يـر مــن النــاس كســاىل نائمــون ،كذلــك عىل المســلم
العمــال ف� إبانهــا ،والنســان يضيــق بعمــل واحــد ،فكيــف إذا تراكمــت عليــه أ
أن ينجــز أ
العمــال ف ي�
إ
ي ّ
ـالوىل فـ أ
الهــداف ،والبــدء بـ أ
ـ� أو أكـرث ؟! كذلــك ينبغــي تحديــد الهــدف أو أ
يومـ ي ن
ـالوىل ،وهنــاك أعمــال
ش
ـىء ،وأن يأخــذ
ـروح إ
تؤجــل ،وأخــرى يمكــن ي
تأخ�هــا ،وال بــأس أن يُـ ّ
ال ّ
النســان عــن نفســه بعــض الـ ي
قســطاً مــن الراحــة قبــل أن يبلــغ منــه الجهــد مبلغ ـاً.
بعض فوائد تنظيم الوقت:
ف
النســان ،فــا يمـض ي ف ي� حياتــه
لتنظيــم الوقــت فوائــد كثـ يـرة ،منهــا تحقيــق التــوازن ي� حيــاة إ
مثــل ريشــة ف� مهــب الريــح ،ومنهــا إنجــاز أ
العمــال ف ي� أوقاتهــا ،وهنــاك أعمــال ف ي� النهــار ال تنجــز ف ي�
ّ
ي
الليــل ،وهنــاك أعمــال ف ي� الليــل ال تنجــز ف ي� النهــار ،مثــل الصلــوات ،كذلــك فمــن فوائــد التنظيــم أال
ـق ،ولولــدك
ـق ،ولزوجــك عليــك حـ ّ
ـق ،ولزائــرك عليــك حـ ّ
يطغــى جانــب عــى جانــب ،ولنفســك عليــك حـ ّ
ـق ح ّقــه.
ـق ...فأعــط ّكل ذي حـ ّ
ـق ،ولعملــك عليــك حـ ّ
عليــك حـ ّ
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أهميّة استثامر الوقت يف الشباب:
ف
النســانّ ،
وكل منــا سيســأل عــن شــبابه فيــم
ـوة والعنفــوان ي� حيــاة إ
الشــباب يم ّثــل فـ تـرة القـ ّ
وللســف ،يجلــس مــع الهاتــف والنــت ،أو مــع بعــض أ
أبــاه ،وبعــض الشــباب ،أ
اللعــاب ،أو ف� ت
ال�ويــح
ي
مــع أصدقائــه ...ســاعات ،ومنهــم مــن يتخـ ّـرج ،ويجلــس شــهوراً وســنوات عالــة عــى والديــه ،أم ـا ً
ف
أي عمــل نافــع مـ شـروع ،فقــد يكــون فاتحــة خـ يـر
ي� الحصــول عــى وظيفــة ،وكان أوىل بــه أن يعمــل ّ
يوصلــه إىل عمــل خـ يـر منــه.
هل العربة بطول العمر؟
ف
ـن العـ بـرة ف ي� حســن العمــل ،فبعــض النــاس طــال عمــره
ليســت العـ بـرة ي� طــول العمــر ،ولكـ ّ
وســاء عملــه ،وبعضهــم قــر عمــره ،وبــارك اللــه لــه ف ي� عمــره ،وأنجــز ف ي� وقــت عمــره القصـ يـر إنجــازات
ف
هائلــة ،ولــك أن تنظــر ف ي� عمــر نب ّينــاّ ،
و� عمــر صاحبيــه ب يأ� بكــر وعمــر،
صــى اللــه عليــه وســ ّلم ،ي
ف
ض
ض
ر� اللــه عنــه ،صاحــب رســول اللــهّ ،
صــى اللــه
و� ي
ر� اللــه عنهمــا ،ي
ســرة ســعد بــن معــاذ ،ي
ي
ـ� عــرش الرحمــن فرحـاً بقــدوم روحــه ،أســلم وعمــره واحــد وثالثــون عامـاً،
عليــه وسـ ّلم ،الــذي اهـ ت ز ّ
ف
واستشــهد وهــو ابــن ســبعة وثالثـ ي ن
المــام الشــافعي ،الــذي عــاش
ـ� عام ـاً ،ولــك أن تنظــر ي� عمــر إ
أربعــة وخمسـ ي ن
المــام أحمــد بــن حنبــل ،رحمــه اللــه قولــه ":مــا أحــد أمســك ف ي�
ـ� عامـاً ،وينســب إىل إ
ف
ـووي جامــع كتــاب
يــده محـ بـرة وقلم ـاً ّإل وللشــافعي ي� عنقــه ِم ّنــة"(*) ،ولــك أن تعــرف ّ
أن إ
المــام ال َّنـ َّ
ض
ن
ن
ر�
(ريــاض الصالحـ يـ�) ،وغـ يـره مــن المصنفــات عــاش خمســة وأربعـ يـ� عامـاً ،وعمــر بن عبــد العزيــز ،ي
ـ� ســنة ،وحكــم سـ ي ن
اللــه عنــه ،قيــل :إنّــه عــاش أربعـ ي ن
ـن العــدل ،ولــم
ـنت� ونصفـاً تقريبـاً ،نـ شـر فيهـ ّ
ف
الســام حقّقــوا انتصــارات ذائعــة،
تجــد أمــوال الــزكاة مــن يأخذهــا ،وهنــاك قــادة عظــام ي� تاريــخ إ
أ
ف
رث
ش
و�
وماتــوا أو استشــهدوا ي� شــبابهم .لقــد قيــل( :خـ يـر العمــار مــا طالــت آمــاده ،وكـ ت أمــدادهّ ،
أ
العمــار مــا طالــت آمــاده ،وق َّلــت أمــداده).
1

حجة علينا.
حجة لنا ال َّ
نفعنا الله بأعمارنا ،وجعل أوقاتنا ّ
س� أعالم النبالء
للذه�.47 /10 :
* ي
بي
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ــق
لكمــا فــؤادي مــا
بــه يتد َف ُ
ِ

ت
وشــعو ُر
قافيــ� بذلــكَ
ي

ينطــق
ُ

رأيــت مــن الدنــا
أغــى وأبهــى مــا
ُ

وعيــون
ُ

قلــ�
بي

منكمــا

ّــق
تتأن ٌ

ف
ك تخــ ّ
ط بيانهــا
وقفــت
ْ
ي
حــرو� ي ْ

وتــر ُق
فغــدت بوصفكمــا تــض ي ء
ب

ن
ً
وســامة
يلــوح
معــى
تــزدان ف ي�
ُ
ُ

رونــق
حــد ُث
ُ
وعــى مالمحهــا يُ ّ

تبج ُ
ــل مــن رواهــا بال ّنــدى
وقفــت ّ

تــور ُق
وســقى منابتهــا فصــارت
ِ

أ
ت
بمهجــ�
شــعرت
وأمــي مــا
ُ
لب ي� ّ
ي

ت
يخفــق
بنبــض
بــأورد�
وجــرى
ُ
ٍ
ي

حــرف يزدهــي
وأمــي ّكل
ألب ي�
ّ
ٍ

ببهائــه
ِ

ن
المعــا� ح ّل ً
ــة
كتبــت مــن
مهمــا
ُ
ي

أجــد

ٍفئ
دا�

كالــد ِّر

عقــداً

ينســق
ُ

ن
المعــا�
ي

منهمــا

تتفــو ُق
ّ

ومــو ّد ٍة

القلــب حبــاً
يدفــق
بهمــا يفيــض
ُ
ُ

لديــه مــن الــرؤى
فــأ� العطــا ُء بمــا
ِ
بي

ش
المــر ُق
وبصــر ت ي� ،وهــو الشــعا ُع
ي

الرحــب ف ي� لغــة المــدى
وأ� الفضــا ُء
ُ
بي

ت
ومكانــ�
ي

نبعــا

حنــان
ٍ
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وأ�
بي

أ
مــان
ال ُ

بعطفــه
ِ

وحنــو ِه
ّ

ّأمــي

ُ
أقــول

ــق
نفــ� إذا التجــأت
بــه تت� ّف ُ
ِ
ي

فأرتــوي

بحديثهــا

بمــر ٍة
ّ

ض
يفــ ي

عــ�
ي َّ

ُ
أمــي
أقــول فتطمــئ ن ُ

نواظــري

ُ
وســكينة

أ
يــام
ال ِ

منهــا

ُ
ويغــدق
ش
تــر ُق

بغ�هــا
ّأمــي ومــا
َ
نطــق الفــؤا ُد ي

ــق
وبهــا شــعوري
دائــم ومع ّل ُ
ٌ

ت
ُ
أقــول
ّأمــي
فبســم� بعيونهــا
ي

وتحــد ُق
تبــدي امتثــاال ً فيهمــا
ّ

ت
رونــق
قصيــد� ف ي�
والــدي
يــا
ّ
ي
ٍ

تتألــق
ســمت
ف ي� ذكــر فضلكمــا
ُ
ْ

ت
َ
قصيــد�
وصــف
أردت
الفرقــدان
ُ
ي

ق
ــق
والشــعر
يــر� منهمــا ويح ّل ُ
ُ
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وعــد اللــه تعــاىل عبــاده المؤمنـ ي ن
ـ� بدخــول الجنــة ،ينعمــون بجمالهــا ،ويبتهجــون بحســنها،

ويقيمــون ف ي� ظلهــا ،وينالــون فيهــا كل مــا تشــتهيه أنفســهم ،وتقــر بــه أعينهــم ،ثوابًــا مــن اللــه تعــاىل،

لمــا قامــوا بــه مــن أعمــال حســنة طيبــة ،وأدائهــم ألمــور عبادتهــم ،مصداق ـاً لقولــه تعــاىلِ { :ت ْلــكَ

ت
ـن
َان ت َِق ًّيا}(مريــم ،)63 :وقولــه تعــاىل{ :أُو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم ا ْل َو ِارثُـ َ
ـن ك َ
ـون* ا َّل ِذيـ َ
ـن ِع َب ِادنَــا َمـ ْ
ـور ُث ِمـ ْ
ـ� نُـ ِ
ا ْل َج َّنـ ُـة ا َّلـ ِ ي
ون}(المؤمنــون)11 - 10 :
ــم ِفي َهــا خَ ا ِل ُد َ
يَ ِرث ُ َ
ــر َد ْو َس هُ ْ
ــون ا ْل ِف ْ

وورد ف� وصــف الجنــة أنــه ال مثيــل لهــا ،هــي نــور يتـ أ
ـ� أل ،وريحانــة تهـ ت ز
ـ� ،وقــر مشــيد،
ي

ونهــر مطــرد ،وفاكهــة ناضجــة ،وزوجــة حســناء جميلــة ،وحلــل كثـ يـرة ،فيهــا مــا ال عـ ي ن
ـ� رأت وال أذن
ســمعت ،وال خطــر عــى قلــب ش
بــر.
طعام أهل الجنة ورشابهم:
وصــف اللــه تعــاىل طعــام أهــل الجنــة ،ي ن
وبــ� أن فيــه مــن أنــواع الملــذات مــا تشــتهيه

النفــس ،وتلــذ بــه أ
أ
العـ ي ن
ـ� ،ف ي� آيــات كثـ يـرة مــن القـرآن الكريــم ،يقــول اللــه تعــاىلَ { :ل ُهـ ْـم ِفي َهــا َف ِاك َهـ ٌـة

ون}(يــس)57:؛ أي مهمــا طلبــوا وجــدوا مــن أصنــاف المــاذ جميعهــا ،وهــذه الطعــوم
َو َل ُهـ ْـم َمــا يَ َّد ُع َ
والثمــار تكــون قريبــة دانيــة مــن أهــل الجنــة ،تقــدم إليهــم وهــم مكرمــون ،يقــول تعــاىل{ :أُو َل ِئــكَ
ف

ــات ال َّن ِع ِيم}(الصافــات)43 - 41 :
ــم ُمكْ َر ُم َ
ــم ِرز ٌْق َم ْع ُل ٌ
ــوم* َف َو ِاكــهُ َوهُ ْ
َل ُه ْ
ــون* ِ ي� َج َّن ِ
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رشاب أهل الجنة:

يتفضــل اللــه تعــاىل عــى أهــل الجنــة بألــذ الـ شـراب وأطيبــه ،يقــول تعــاىل ف ي� وصــف ش�ابهــم:
ت
ـون ِفي َها أَنْ َها ٌر ِم ْن َم ٍاء غ ي ْ َِ� ِآسـ ٍـن َوأَنْ َهــا ٌر ِم ْن َل ب َ ٍن� َلـ ْـم يَ َتغَ ي َّ ْ� طَ ْع ُمــهُ َوأَنْ َها ٌر ِم ْن
ـ� ُو ِعـ َـد ا ْل ُم َّت ُقـ َ
َ{م َثـ ُـل ا ْل َج َّنـ ِـة ا َّلـ ِ ي
ـن َربِّ ِه ْم} (محمد)15 :
ـار ِب ي ن َ
ات َو َمغْ ِف َر ٌة ِمـ ْ
� َوأَنْ َها ٌر ِم ْن َع َسـ ٍـل ُم ْصف ًّى َو َل ُهـ ْـم ِفي َها ِم ْن ك ُِّل الث ََّمـ َـر ِ
خَ ْمـ ٍـر َلـ َّـذ ٍة ِللشَّ ـ ِ
ت
ـون} إىل قولــه {ومغفــرة مــن ربهــم} ّلمــا بـ ي ّ ن
ـ� الفرق
ـ� وعــد المتقـ ْ
قولــه تعــاىل :مثــل {الجنــة الـ ي
ـ� ف� االهتــداء والضــال ،بـ ي ن
ن
ن
ـ� الفــرق بينهمــا ف ي� مرجعهمــا ومآلهمــا ،وكمــا قــدم مــن عــى
بـ يـ� الفريقـ ي ي
ف
ف
ف
و�
البينــة ي� الذكــر عــى مــن اتبــع هــواه ،قــدم حالــه ي� مآلــه عــى حــال مــن هــو بخــاف حالــه ،ي
التفسـ يـر الكبـ يـر مســائل:
المسألة أ
الوىل :قوله تعاىل{َ :مث َُل ا ْل َج َّن ِة} يستدعي أمراً يمثل به ،فما هو؟
فيــه وجــوه :أ
الول :قــول ســيبويه ،حيــث قــال :المثــل هــو الوصــف ،معنــاه وصــف الجنــة،
وذلــك ال يقتــض ي ممثــا ً بــه ،وعــى هــذا ففيــه احتمــاالن:
أحدهمــا :أن يكــون الخـ بـر محذوفـاً ،ويكــون مثــل الجنــة مبتــدأ تقديــره فيمــا قصصنــاه مثــل

الجنــة ،ثــم يســتأنف ويقــول :فيهــا أنهــار.
ن
خ�اً.
الثا� :أن يكون فيها أنهار ،وقوله{ :تجري من تحتها} ب
واالحتمال ي
ن
ت
ال� وعد المتقون فيها أنهار.
والقول ي
الثا� :أن المثل زيادة والتقدير ،الجنة ي
ن
الثا� :هاهنا الممثل به محذوف يغ� مذكور.
الوجه ي
ثــم قــال تعــاىل :فيهــا أنهــار مــن مــاء غـ يـر آســن ،وأنهــار مــن لـ ب ن
ـ� لــم يتغـ يـر طعمــه ،وأنهــار
ين
للشــارب� ،وأنهــار مــن عســل مصفــى.
مــن خمــر لــذة
الجنــاس أ
النهــار مــن أ
اختــار أ
الربعــة ،وذلــك ألن المـ شـروب إمــا أن يـ شـرب لطعمــه ،وإمــا
أن يـ شـرب ألمــر غـ يـر عائــد إىل الطعــم ،فــإن كان للطعــم؛ فالطعــوم تســعة :المــر والمالــح والحريــف
والحامــض والعفــص والقابــض والتفــه والحلــو والدســم ،ألذهــا الحلــو والدســم ،لكــن أحىل أ
الشــياء

الشــياء فالدهــن ،لكــن الدســومة إذا تمحضــت ال تطيــب لـ أ
العســل ،فذكــره ،وأمــا أدســم أ
ـ�كل وال
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للـ شـرب ،فــإن الدهــن ال يــؤكل وال يـ شـرب ،كمــا هــو ف� الغالــب ،وأمــا اللـ ب ن
ـ� ففيــه الدســم الكائــن ف ي�
ي
غــره ،وهــو طيــب لـ أ
ـ�كل ،وأمــا مــا يـ شـرب ال ألمــر عائــد إىل الطعــم ،فالمــاء والخمــر ،فــإن الخمــر فيها
ي
أمــر شي�بهــا الشــارب ألجلــه ،هــي كريهــة الطعــم باتفــاق مــن شي�بهــا ،وحصــول التواتــر بــه ،ثــم
أ
أ
ت
ـ� هــي فيهــا ،وتتغـ يـر بهــا الدنيــا ،فالمــاء
عــرى كل واحــد مــن الشــياء الربعــة عــن صفــات النقــص الـ ي
يتغـ يـر ،يقــال :أســن المــاء يأســن ،عــى وزن أمــن يأمــن ،فهــو آســن ،وأســن اللـ ب ن
ـ� إذا بقــي زمانـاً تغـ يـر
طعمــه ،والخمــر يكرهــه الشــارب عنــد الـ شـرب ،والعســل يشــوبه أج ـزاء مــن الشــمع ،ومــن النحــل
يمــوت فيــه كثـ يـراً ،ثــم إن اللــه تعــاىل خلــط الجنسـ ي ن
ـ� ،فذكــر المــاء الــذي يـ شـرب ال للطعــم ،وهــو
عــام الـ شـرب ،وقــرن بــه اللـ ب ن
ـ� الــذي يـ شـرب لطعمــه ،وهــو عــام الـ شـرب ،إذ مــا مــن أحــد إال وكان
ش�بــه اللـ ب ن
ـ� ،ثــم ذكــر الخمــر الــذي يـ شـرب ال للطعــم ،وهــو قليــل الـ شـرب ،وقــرن بــه العســل الــذي

يـ شـرب للطعــم ،وهــو قليــل الـ شـرب ،فــإن قيــل العســل ال يـ شـرب ،نقــول :ش�اب الجــاب لــم يكــن إال
مــن العســل والســكر قريــب الزمــان ،أ
ولن العســل اســم يطلــق عــى غـ يـر عســل النحــل ،حـ تـى يقــال:
عســل النحــل للتميـ ي ز
ـ� ،واللــه أعلــم.
للشــارب�} ولــم يقــل ف� ب ن
ين
يتغــر طعمــه
اللــ� لــم
المســألة الثانيــة :قــال ف ي� الخمــر {لــذة
ي
ي
للطاعمــ� ،وال قــال ف� العســل مصفــى للناظريــن؛ ألن اللــذة تختلــف باختــاف أ
ين
الشــخاص ،فــرب
ي
للشــارب� بأرسهــم ،أ
طعــام يتلــذذ بــه شــخص ،ويعافــه آ
ين
ولن الخمــر كريهــة
الخــر ،فقــال :لــذة
الطعــم ،فقــال :لــذة ،أي ال يكــون ف� خمــر آ
الخــرة كراهــة الطعــم ،وأمــا الطعــم واللــون؛ فــا
ي
وغ�همــا يدركــه كل أحــد كذلــك ،لكنــه قــد يعافــه
يختلفــان باختــاف النــاس ،فــإن الحلــو والحامــض ي
بعــض النــاس ،ويتلــذذ بــه البعــض ،مــع اتفاقهــم عــى أن لــه طعم ـاً واحــداً ،وكذلــك اللــون ،فلــم
ين
وجهــ�:
يكــن إىل الترصيــح بالتعميــم حاجــة ،وقولــه لــذة ،يحتمــل
أحدهما :أن يكون تأنيث لذ ،يقال :طعام لذ ولذيذ ،وأطعمة لذة ولذيذة.
وثانيهمــا :أن يكــون ذلــك وصف ـاً بالمعـ نـى نفســه ،ال بالمشــتق منــه ،كمــا يقــال للحليــم ،هــو حلــم
كلــه ،وللعاقــل كلــه.
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ات َو َمغْ ِف َر ٌة ِم ْن َربِّ ِه ْم}.
ثم قال تعاىلَ :
{و َل ُه ْم ِفي َها ِم ْن ك ُِّل الث ََّم َر ِ
أ
ف
بعــد ذكــر المـ شـروب أشــار إىل المأكــول ،ولمــا كان ي� الجنة الكل للــذة ال للحاجة ،ذكــر الثمار،
فإنهــا تــؤكل للــذة ،بخــاف الخـ ب ز
ـ� واللحــم ،وأشــار اللــه إىل المأكــول والمـ شـروب ،فقال تعاىل ف ي� ســورة
الرعــد{ :م َثـ ُـل ا ْلجنــة ا َّلـ تـ� وعــد ا ْلمت ُقــون تَجــري مــن تَحتهــا ْ أ
الَنْ َهــا ُر أُ ُك ُل َهــا َدا ِئـ ٌـم َو ِظ ُّل َهــا} (الرعــد،)35 :
َ َّ ِ ِ ي ُ ِ َ ُ َّ َ ْ ِ ِ ْ ْ ِ َ
َ
وهاهنــا لطيفــة مرتبطــة بقولــه تعــاىل{ :وظلهــا} ،ولــم يقــل هاهنــا ذلــك ،وقــال هاهنــا ومغفــرة،
الســر ،والمغفــرة كذلــك ،أ
ت
ن
ولن المغفــور تحــت نظــر مــن رحمــة الغافــر،
معــى
والظــل فيــه
يقــال :نحــن تحــت ظــل أ
المـ يـر ،وظلهــا هــو رحمــة اللــه ومغفرتــه ،حيــث ال يمســهم حــر وال بــرد.
المســألة الثالثــة :المتقــي ال يدخــل الجنــة إال بعــد المغفــرة ،فكيــف يكــون لهــم فيهــا
ين
وجهــ�:
مغفــرة؟ والجــواب عنــه مــن
أ
الول :ليــس بــازم أن يكــون المعـ نـى لهــم مغفــرة مــن ربهــم فيهــا ،بــل يكــون عطف ـاً عــى
قولــه (لهــم) ،كأنــه تعــاىل قــال لهــم الثمــرات فيهــا ،ولهــم المغفــرة قبــل دخولهــا
ن
ـا� :هــو أن يكــون المعـ نـى لهــم فيهــا مغفــرة؛ أي رفــع التكليــف عنهــم ،فيأكلــون مــن
والثـ ي
غــر حســاب ،بخــاف الدنيــا ،فــإن الثمــار فيهــا عــى حســاب أو عقــاب ،ووجــه آخــر وهــو أن آ
الكل ف ي�
ي
الدنيــا ال يخلــو عــن اســتنتاج قبيــح أو مكــروه؛ كمــرض ،أو حاجــة إىل تـ بـرز ،فقــال :ولهــم فيهــا مــن كل
الثمــرات ومغفــرة ،ال قبيــح عــى آ
()1
الكل ،بــل مســتور القبائــح مغفــور.
رشاب الفطرة:
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
ـكَ ،قـ َ
السـ ْـد َر ِة،
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمُ ( :ر ِف ْعـ ُ
َعـ ْ
ـن أَنَـ ِـس بْـ ِـن َما ِلـ ٍ
ـت ِإ َل ِّ
اتَ ،وأَ َّمــا ال َب ِاط َن ِان:
ـانَ ،فأَ َّمــا الظَّ ِاهـ َـر ِان :ال ِّن ُيل َوال ُفـ َـر ُ
ـار :نَ َهـ َـر ِان ظَ ِاهـ َـر ِانَ ،ونَ َهـ َـر ِان بَ ِاط َنـ ِ
َفـ ِـإ َذا أَ ْربَ َعـ ُـة أَنْ َهـ ٍ
ف
يــه َع َس ٌ
ــر،
يــه َل ب َ ن ٌ
ــلَ ،و َق َ
ــ�َ ،و َق َ
اح؛ َق َ
يــت ِب َثالَث َ ِــة أَ ْق َ
الج َّن ِــةَ ،فأُ ِت ُ
ــر ِان ِ ي� َ
ــد ٌح ِف ِ
ــد ٌح ِف ِ
ــد ٌح ِف ِ
يــه خَ ْم ٌ
َف َن َه َ
ــد ٍ
()2
َفأَخَ ـ ْـذ ُت ا َّلـ ِـذي ِفيـ ِـه ال َّلـ ب َ ن ُ ش
ـت َوأُ َّم ُتــكَ )
�بْـ ُ
الفطْـ َـر َة أَنْـ َ
ـتَ ،ف ِقيـ َـل ِ يل :أَ َص ْبـ َ
ـت ِ
ـ� َف َ ِ
قولــه( :الســدرة) هــي ســدرة المنتهــى ،ســميت بهــا ألن علــم المالئكــة ينتهــي إليهــا ،وقولــه
(النيــل) هــو نهــر مــر( ،والف ـرات) نهــر بغــداد ،وقولــه( :فنه ـران ف ي� الجنــة) قيــل :همــا السلســبيل
الســام واالســتقامة.
والكوثــر ،وهمــا النهــران الباطنــان ،قولــه( :أصبــت الفطــرة) أي :عالمــة إ
()3
قوله( :وأمتك) أي :ولتصب أمتك.
تفس� الرازي ،48 - 46 /28 :بترصف.
 .1ي
 .2صحيح البخاري ،كتاب أ
ال ش�بة ،باب ش�ب ب ن
الل�.
 .3عمدة القاري ،187/ 21 :بترصف.
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والنهـران الباطنــان ف� الجنــة إذا بدلــت أ
الرض ظهـراً  -إن شــاء اللــه  -وأمــا أخــذه اللـ ب ن
ـ� ،ومــا
ي

قيــل لــه( :أصبــت الفطــرة) فهــو مــن بــاب الفــأل الحســن؛ ألن اللـ ب ن
ـ� أول مــا يفتــح الرضيــع إليــه فمــه،
أ
ش
�ء ،فالفطــور :الشــقوق.
فلذلــك ســمى فطــرة؛ لنــه فطــر جوفــه أي :شــقه أول ي
وكث�هــا
وأمــا قولــه( :لــو أخــذت الخمــر غــوت أمتــك) فيــه دليــل عــى أن الخمــر كلهــا قليلهــا ي
مقــرون بهــا الغــي ،فيجــب أن تكــون حرامـاً كلهــا ،وإنمــا ت يأ� بثالثــة أقــداح ،وقيــل لــه :خذ أيهــا أحببت،
التيســر عليــه.
تيســره عليــه ،ولــو ت يأ� بقــدح واحــد لخفــي موضــع
يل�يــه اللــه  -تعــاىل  -فضــل
ي
ي

()1

مثل املؤمن ومثل املنافق:
الم ِؤْمـ ِـن
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(َ :م َثـ ُـل ُ
عــن عبــد اللــه بــن كعــب ،عــن أبيــه عــن النـ ب ي
أ
ـون
الم َن ِافـ ِـق كَال َ ْرز َِة ،ال َ تَـ َز ُال َحـ ت َّـى يَ ُكـ َ
الريـ ُ
ـح َمـ َّـر ًةَ ،وت َْع ِد ُل َهــا َمـ َّـر ًةَ ،و َم َثـ ُـل ُ
كَالخَ َامـ ِـة ِمـ َ
ـن ال ـ َّز ْر ِع ،تُ َف ِّي ُئ َهــا ِّ
ــد ًة)(.)2
ــر ًة َو ِاح َ
ان ِْج َعا ُف َهــا َم َّ

ن
العيــ� :المــراد مــن تشــبيه المؤمــن بالخامــة ف ي� كونــه تــارة يصــح ،وتــارة يضعــف،
قــال
ي

كالخامــة ،تحمــر ثــم تصفــر ،فــا تبقــى عــى حالــة واحــدة.
و(الخامــة) هــي أول مــا ينبــت عــى ســاق واحــد ،وقيــل :هــي الطاعــة الغضــة منــه .وقيــل:
هــي الشــجرة الغضــة الرطبــة ،وقولــه( :تفيئهــا الريــح) أي :تميلهــا( ،وتعدلهــا أخــرى) بفتــح التــاء
وكــر الــدال ،أي :ترفعهــا ،وقولــه :أ
(كالرزة) بفتــح الهمــزة وســكون الـراء وبالـزاي ،ومعناهــا الثابتــة ف ي�
أ
الرض ،وقــال ابــن فــارس :هــي شــجرة بالعــراق تســمى الصنوبــر.
قولــه( :انجعافهــا) أي :انقالعهــا ،وي ـراد كرسهــا مــن وســطها ،وقــال المهلــب :معـ نـى هــذا
الحديــث أن المؤمــن مــن حيــث جــاءه أمــر اللــه انصــاع لــه ،والن لــه ،ض
ور� بــه ،وإن جــاءه مكــروه
ي
 .1ش�ح صحيح البخاري البن بطال ،66/ 6 :بترصف.
 .2صحيح البخاري ،كتاب ض
المر� ،باب ما جاء ف ي� كفارة المرض.
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رجــا فيــه الخـ يـر ،وإذا ســكن البــاء اعتــدل قائمـاً بالشــكر لربــه عــى البــاء ،بخــاف الكافــر ،فــإن اللــه
عــز وجــل ال يتفقــده باختبــار ،بــل يعافيــه ف ي� دنيــاه ،وييــر لــه أمــوره ليعــر عليــه ف ي� معــاده ،حـ تـى

إذا أراد اللــه إهالكــه قصمــه قصــم أ
الرزة الصمــاء؛ ليكــون موتــه أشــد عذاب ـاً عليــه وألم ـاً.

()1

ف
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول اللــه ،صــى
ومثلــه  -ي
و� معنــاه  -مــا رواه أبــو هريــرة ،ي
ـح َك َفأَتْ َهــا(َ ،)2فـ ِـإ َذا
ـن َح ْيـ ُ
الريـ ُ
اللــه عليــه وســلم(َ :م َثـ ُـل ُ
ـن ال ـ َّز ْر ِعِ ،مـ ْ
الم ِؤْمـ ِـن ك ََم َثـ ِـل الخَ َامـ ِـة ِمـ َ
ـث أَتَ ْت َهــا ِّ
اعتد َلــت تَ َكفَّــأُ با ْلبــاء ،والفَاجــر ك أ
َال َ ْرز َِةَ ،ص َّمــا َء(ُ )3م ْع َت ِد َل ً
ــى يَق ِْص َم َهــا ال َّلــهُ ِإ َذا شَ ــا َء )(.)4
ــةَ ،ح ت َّ
ََْ ْ
ِ َ َِ َ ِ ُ

ت
ـ� ســتفوز بالجنــان ،وتنعــم بهــا ،وإىل لقــاء متجــدد مــع
جعلنــا اللــه وإياكــم مــن الثلــة الـ ي

أ
ين
النبيــ� ،صــى اللــه عليــه وســلم،
المثــال المتضمنــة ف ي� آيــات القــرآن الكريــم وأحاديــث خاتــم

للمتمعــن ف� معانيهــا ،واالتعــاظ مــن بع�هــا ،لننــال رضــا اللــه تعــاىل وقبولــه وجنتــه ،سـ ي ن
ـائل� اللــه
ي
ـ� العظيــم أن يُصلــح قلوبنــا وأعمالنــا ،ويُب ِّيــض وجوهنــا يــوم نلقــاه ،ونســأله رضــاه والجنــة،
العـ ي َّ

رب العالمـ ي ن
ـ� ،والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد،
ونعــوذ بــه مــن ســخطه والنــار ،والحمــد للــه ِّ
ين
أجمعــ�.
وعــى آلــه وصحبــه

 .1عمدة القاري ،209/ 21 :بترصف.
َ .2ك َفأَتْ َها :أمالتها.
َ .3ص َّما َء  :صلبة شديدة.
ف
ض
 .4صحيح البخاري ،كتاب المر� ،باب ما جاء ي� كفارة المرض.
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إعداد :إميان خليل تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع  /دار اإلفتاء الفلسطينية

طوق النجاة
ف

ي� الغار ،قال تعاىلَ :
{ل ت َْح َز ْن ِإ َّن ال َّلهَ َم َع َنا َفأَن ْ َز َل ال َّلهُ َس ِكي َن َتهُ َع َل ْي ِه}(التوبة)40 :

ف
ـ� } أ
(النبياء)87 :
ـت ِم َن الظَّا ِل ِمـ ي ن َ
ي� بطــن الحــوت ،قــال ســبحانهَ { :ل ِإ َلهَ ِإ َّل أَن َْت ُسـ ْب َحانَكَ ِإ ن ي ِّ� ُك ْنـ ُ
ف

ش
ش
� ٍء} (يوسف)38 :
ي� السجن ،قال عز وجل{َ :ما ك َ
َان َل َنا أَ ْن ن ْ ِ
ُ�كَ ِبال َّل ِه ِم ْن َ ي ْ
ف

ي� الكهف ،قال تعاىلَ { :ل ْن ن َْد ُع َو ِم ْن ُدو ِن ِه ِإ َل ًها َلق َْد ُق ْل َنا ِإ ًذا شَ طَطًا } (الكهف)14 :

ف
ـت
ـاد ِه ،فمــا ُد ِف َعـ ْ
ـذه ُس ـ ّن ُة اللـ ِـه ي� عبـ ِ
وطــوق النجــاة هــو التوحيــد ،يقــول ابــن القيــم« :هَ ـ ِ
ت
ـ� َمــا د َعــا بها
ـدائد الدنيــا بمثـ ِـل التوحيـ ِـد ،ولذلــكَ َ
شـ ُ
كان دعــا ُء الكـ ْـرب بالتوحيـ ِـد ،ودعــو ُة ذي ال ّنـ ِ
ـون الـ ي
ف
ـام إال ّ الـ ش ّ
ـركُ  ،وال يُ ْنجــي منهــا إال ّ
ـروب ،إال ّ فـ َّـر َج اللــهُ ك َْربَــهُ بالتوحيـ ِـد ،فــا يُلقــي ي� الكُ ـ َـر ِب العظـ ِ
م ْكـ ٌ
وغياثُهــا»
فهــو َمفــز ُع
ُ
التوحيــدَ ،
وحص ُنهــاِ ،
الخليقــة ،وملجؤهــاِ ،
ِ

()1

فتح املغاليق
المــام ابــن القيــم ،رحمــه اللــه :مــن أدام التســبيح انفرجــت أســاريره ،ومــن أدام
قــال إ
الخــرات ،ومــن أدام االســتغفار فتحــت لــه المغاليــق (.)2
الحمــد تتابعــت عليــه
ي
 .1الفوائد ،البن الق ّيم.67 ،
 .2الداء والدواء ،ص.1881 :
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عهد الله
اض َع(}...القصص)12 :
قال تعاىلَ :
{و َح َّر ْم َنا َع َل ْي ِه ا ْل َم َر ِ

جــاع مــوس ورصاخُ ــه يمـ أ
ـكل مشـ ٌ
ـ� ُ القــر ال يقبـ ُـل المراضــع والـ ُّ
ـون ،وآســيا،
ـغول بشــأنه ،فرعـ ُ
َ َ
والمراضــع ،والحــرس ،كل هــذه التعقيــدات ألجــل وعــد أعطــاه اللــه المـرأة عــى الضفــة أ
الخــرى مــن
ُ
ُ
ف
� إليك} (القصص،)7 :
{و َل تَخَ ِ يا� َو َل ت َْح َزِ ن ي� ِإنَّــا َرا ُّدو ُه ِإ َل ْي ِك َو َج ِاع ُلو ُه ِم َن ا ْل ُم ْر َسـ ِـل ي ن َ
النهــر ،مشــتاقة لولدهــاَ ،
ف
{و َم ْن أَ ْو َ� ِب َع ْه ِد ِه ِم َن ال َّل ِه}(التوبة)111 :
ِفث ْق بربِّكَ  ،قال تعاىلَ :
رفع الدرجات باالبتالء
مــن لطــف اللــه بعبــده أن يبتليــه ببعــض المصائــب؛ فيوفقــه للقيــام بوظيفــة الصـ بـر فيهــا؛
فينيلــه درجــات عاليــة ال يدركهــا بعملــه ،وقــد يشــدد عليــه االبتــاء بذلــك ،كمــا ُفعــل بأيــوب ،عليــه
ويوجــد ف ي� قلبــه حــاوة روح الرجــاء ،وتأميــل الرحمــة ،وكشــف الـرض ؛ فيخــف ألمــه وتنشــط
الســامِ ،
ـ� أن جعــل ف� قلوبهــم احتســاب أ
نفســه ،ولهــذا مــن لطــف اللــه بالمؤمنـ ي ن
الجــر؛ فخفــت مصائبهــم،
ي
وهــان مــا يلقــون مــن المشــاق ف ي� حصــول مرضاتــه.
أحد الشخصني
ليــس الخـ يـر أن يك ـرث مالــك وولــدك ،ولكــن الخـ يـر أن يك ـرث علمــك ،ويعظــم حلمــك ،وأن
تباهــي النــاس بعبــادة ربــك ،فــإن أحســنت حمــدت اللــه ،وإن أســأت اســتغفرت اللــه ،وال خـ يـر ف ي�
الدنيــا إال ألحــد رجلـ ي ن
ـ�؛ رجــل أذنــب ذنب ـاً ،فهــو تــدارك ذلــك بتوبــة ،أو رجــل يســارع ف ي� الخـ يـرات.
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حب الباقي

ـ� عــى مــن
ـر ،فقــال لــه الشــيخ :يــا هــذا مــا يبكيــك؟ قــال الرجــل :أبـ ي
رجــل يبـ ي
ـك عــى قـ ب ٍ

ن
ـ�! فقــال لــه الشــيخ :ذنبــك أنــك أحببــت مــن يمــوت ،لــو أنــك أحببــت الحــي الــذي ال
أحببــت ففارقـ ي
بــاق إال وجهــه ســبحانه وتعــاىل.
يمــوت لمــا فارقــك أبــداً ،فمــا ٍ
الرزق مقسوم
َد ِع

ــر َص
ِ
الح ْ

َع َ
ــى

الدنْ َيــا
ُّ

َو ف ي�

ــش
َ
الع ْي ِ

َفــا َ

ــع
تَطْ َم ْ

َو َل

ــع
ت َْج َم ْ

ــن
ِم َ

ــال
َ
الم ِ

َف َ
ــا

َــد ِري
ت ْ

ــن
ِل َم ْ

ــع
ت َْج َم ْ

ال

َــع
يَ ْنف ْ

ــن
َم ْ

ــع
يَ ْق َن ْ

فــإن
َّ
ــر
َف ِق ي ْ ٌ

الــرز َْق
ِّ
ك ُُّل

ــوم
َمق ُْس ٌ
ِذي

َو ُســو ُء
ن
َــ�
غ ِ ي ٌّ

ــر ٍص
ِح ْ

ــن
الظَّ ِّ
ك ُُّل

مثبتات يف عرص الفنت
ت ِب ِه ُفؤَا َدكَ } (الفرقان)32 :
القرآن الكريم{ :ك ََذ ِلكَ ِل ُن َث ِّب َ

أ
ـن
ـاء َمــا َقـ ْـد َسـ َب َق َو َقـ ْـد آتَ ْي َنــاكَ ِمـ ْ
ـص َع َل ْيــكَ ِمـ ْ
ـن أَنْ َبـ ِ
قـراءة السـ يـرة وقصــص النبيــاء {ك ََذ ِلــكَ نَ ُقـ ُّ

ـرا} (طــه)99 :
َل ُدنَّــا ِذ ْكـ ً
�ا َل ُه ْم َوأَشَ َّد تَث ِْبي ًتا} (النساء)66 :
ون ِب ِه َلك َ
{و َل ْو أَنَّ ُه ْم َف َع ُلوا َما يُو َعظُ َ
العمل بالعلم َ
َان خَ ي ْ ً

ش
ون َو ْج َهــهُ
ـن يَ ْد ُعـ َ
ـى يُ ِريـ ُـد َ
ـر نَف َْســكَ َمـ َ
الرفقــة الصالحــة َ
ـع ا َّل ِذيـ َ
{و ْ
اصـ ِب ْ
ـون َربَّ ُهـ ْـم ِبالْغَ ـ َـد ِاة َوا ْل َعـ ِ ي ِّ
َان
ـوا ُه َوك َ
ـن ِذك ِْرنَــا َواتَّ َبـ َ
الدنْ َيــا َو َل ت ُِطـ ْ
ـاة ُّ
ـن أَ ْغ َف ْل َنــا َق ْل َبــهُ َعـ ْ
ـع َمـ ْ
ـع هَ ـ َ
َو َل ت َْعـ ُـد َع ْي َنــاكَ َع ْن ُهـ ْـم ت ُِريـ ُـد ِزي َنـ َـة ا ْل َح َيـ ِ
ـر ُه ُف ُرطًا}(.الكهــف)28 :
أَ ْمـ ُ
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اليوم والقول الثقيالن
كلمة (ثقيالً) وردت ف� القرآن الكريم ي ن
مرت�:
ي
أ
ــون ا ْل َع ِاج َل َ
ــة َويَ َ
ــم يَ ْو ًمــا ث َ ِق ً
الوىل(ِ :إ َّن هَ َ
(النســان،)27 :والمقصــود
ــذ ُر َ
ــؤُل ِء يُ ِح ُّب َ
يل ) إ
ون َو َرا َءهُ ْ
بهــا (يــوم القيامــة)
 الثانية ف ي� قوله تعاىل{ِ :إنَّا َس ُن ْل ِقي َع َل ْيكَ َق ْو ًل ث َ ِق ًيل }(المزمل )5:والمراد بها ( القرآن الكريم)
فتمسك (بالقول الثقيل)
فإذا َ
أردت النجاة من (اليوم الثقيل) ّ
أقوال وحكم
وح ْس ِن ا ْل َي ِق ي ِن�
الص ب ْ ِ� ُ
ات ا ْل ُه ُم ِ
اطْ َر ْح َع ْنكَ َو ِار َد ِ
وم ِب َع َزا ِئ ِم َّ
ش
َج ُ
َ� ُهَ ،و ث َ َم َرتُه ا ْل َع َم ُل ِبهَ ،و ِصيانَ ُتهُ َو ْض ُعهُ ف ي� أَهْ ِله.
مال ا ْل ِع ْل ِم ن ْ ُ
اجمع من الدنيا ما شئت ،ت
س�حل منها كما جئت.
وص� عىل ما تحب.
ص� عىل ما تكره ،ب
ص�ان :ب
الص� ب
ب
والص� شجاعة ،والزهد ثروة ،والورع جنة ،ونعم القرين الرضا
العجز آفة،
ب
العفاف زينة الفقر ،والشكر زينة ن
الغ� .
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ا�ج ت�ماعي� تا�
تهنئة ومباركة
يتقــدم ســاحة الشــيخ محمــد حســن،
املفتــي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية،
ونائبــه فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه،
وأعضــاء مجلــس اإلفتــاء األعــى ،وأصحــاب الفضيلة
املفتــون ،وأرسة دار اإلفتــاء الفلســطينية كافــة

من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد خالد شوباش
مفتي محافظة نابلس
بأجمــل التهــاين ،وأعــز التربيــكات ،لحصولــه عــى درجــة الدكتــوراة
بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الــرف يف (الفقــه اإلســامي وعلومــه)،
بعــد مناقشــة رســالته وعنوانهــا( :أثــر مقاصــد الرشيعــة يف النوازل
الطبيــة).
سائلني الله عز وجل أن ينفعه بعلمه،
وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني.
حفظكم الله ورعاكم وإىل مزيد من التقدم والعطاء
وعىل طريق الخري سدد خطاكم
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
ودوائر اإلفتاء الفلسطينية يف محافظات الوطن

سيادة الرئيس يستقبل سامحة املفتي العام
رام اللــه :اســتقبل ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس " أبــو مــازن" حفظــه اللــه ،رئيــس دولــة
فلسـ ي ن
ـط� ،رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية ف ي� مقــر الرئاســة بـرام اللــه ســماحة
ـ� – المفـ تـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية – خطيــب المســجد أ
الشــيخ محمــد حسـ ي ن
القــى
ي
أ
ت
ت
ـ� يعيشــها أبنــاء
المبــارك ،حيــث ناقــش ســيادته وســماحة المفـ ي
ـ� العــام أمــوراً تتعلــق بالوضــاع الـ ي
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شــعبنا ف ي� مدينــة القــدس المحتلــة ،ومــا يواجهــون مــن هجمــة اســتعمارية احتالليــة ش�ســة ،تســعى
ف
ق
كثــر مــن
التطهــر
لطــرد أبنــاء شــعبنا ،بهــدف تطبيــق سياســة
العــر� ،كمــا تــم ي� اللقــاء بحــث ي
ي
ي
ت
ـدس ،وســبل دعــم صمودهــم ورباطهــم ف ي� وجــه االحتــال
ـ� تهــم أبنــاء شــعبنا المقـ ي
القضايــا الـ ي
الغاشــم الــذي يســتهدف المقدســات الفلســطينية ،وعــى رأســها المســجد أ
القــى المبــارك ،إىل
جانــب اســتهداف أرضنــا وأبنــاء شــعبنا ،كمــا يجــري ف ي� حــي الشــيخ ج ـراح ...إلــخ

توفــر
وأكــد ســماحته أن ســيادة الرئيــس محمــود عبــاس "أبــو مــازن" يــر دومــاً عــى
ي
ين
الفلســطيني�.
المكانــات المتاحــة لدعــم صمــود
إ
املفتي العام يشارك يف ندوة " القدس وظروف االحتالل"
ت
ين
حســ� –
القــدس /عمــان :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد أحمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
القىص المبــارك -ف� نــدوة عقدت ف� العاصمــة أ
الفلســطينية /خطيــب المســجد أ
الردنية عمــان ،بعنوان:
ي
ي
"القــدس وظــروف االحتــال" ،وذلــك عــى هامــش مشــاركة ســماحته ف� مهرجــان أ
الردن الرابــع ل إلعــام
ي
العــر� ،وأكــد ســماحته خالل مشــاركته ف� الندوة عىل �ض ورة شــد الرحال إىل المســجد أ
القىص المبارك،
بي
ي
ـتوطن� المتطرفـ ي ن
والربــاط فيــه ،خاصــة ف� ظــل االقتحامــات المتكــررة لــه ،مــن قبــل المسـ ي ن
ـ� بحمايــة
ي
ن
ن
والمكا� ف ي� المســجد،
ـا�
ي
ســلطات االحتــال ،مبينـاً أن ســلطات االحتالل تســعى إىل فرض التقســيم الزمـ ي
ين
لغ�هــم التدخــل ف ي� شــؤونه.
وفــرض ســيطرتها عليــه ،وهــو ملــك
للمســلم� وحدهــم ،وال يحــق ي
ت
ـ� تســتخدمها ســلطات االحتــال وإعالمهــا ضــد
وانتقــد ســماحته المصطلحــات العنرصيــة الـ ي
ين
العــام بالحــذر مــن تداولهــا.
الفلســطيني� ومقدســاتهم ،مطالبــاً وســائل إ

ين
فلســط� ومدينــة القــدس المحتلــة ،بهــدف تأكيــد الهويــة
وأســهب ســماحته ف ي� بيــان فضــل زيــارة
الرسائيــ� لهــا ،وعــون للمر ي ن
ابطــ� عــى الصمــود
الســامية للمدينــة ،ورفــض االحتــال إ
العربيــة إ
ي
حـ تـى التحريــر ،والتقــى ســماحته عــى هامــش النــدوة العديــد مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية
المشــاركة ف ي� المهرجــان ،وأطلعهــم عــى مــا تتعــرض لــه المقدســات الفلســطينية ،وعــى رأســها
المســجد أ
القــى المبــارك مــن اعتــداءات وانتهــاكات.
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املفتي العام يشارك يف مؤمتر صحفي ضد قرار السامح لليهود
بالصالة الصامتة يف املسجد األقىص املبارك
ت
ين
حســ� –
رام اللــه :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
أ
ف
ف
ض
ـا�
الفلســطينية -خطيــب المســجد القــى المبــارك ،ي� المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد ي� ديــوان قـ ي
القضــاة ف� فلسـ ي ن
ـط� ،رداً عــى ق ـرار ســماح محكمــة االحتــال لليهــود بالصــاة الصامتــة ف ي� المســجد
ي
القــى المبــارك ،حيــث أكــد ســماحته أن المســجد أ
أ
القــى المبــارك جــزء مــن عقيــدة كل مســلم
ف ي� العالــم ،وأنــه ال واليــة عليــه ال مــن قريــب وال مــن بعيــد ألي أحــد يغ�هــم ،مؤكــداً أن المحاكــم

الرسائيليــة مهمــا كانــت درجاتهــا ،وكل مــا يصــدر عنهــا ،مرفــوض قطعيـاً ،وأضــاف أننــا ننظــر إىل هــذا
إ
القــرار ي ن
الرسائيليــة بحــق المســجد
بعــ� الخطــورة لهــذا االعتــداء ،والتدخــل مــن قبــل المحاكــم إ
القــى المبــارك ،مضيف ـاً أن أي ق ـرار يتعلــق بالمســجد أ
أ
القــى مــن قبــل االحتــال ومحاكمــه هــو
ق ـرار باطــل ،يرفضــه كل مســلم ف� هــذا العالــم ،وكل حــر يؤمــن باحـ تـرام عقائــد آ
الخريــن ،كمــا أن
ي

الــدول يرفــض هــذه التدخــات الجائــرة.
القانــون
ي
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وشــارك ف� المؤتمــر كذلــك ســماحة الدكتــور محمــود الهبــاش ،ض
ين
فلســط�،
قــا� قضــاة
ي
ي
مستشــار ســيادة الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات الســامية ،أ
والرشــمندريت عبــد اللــه يوليــو/
إ
ين
الملكيــ� الكاثوليــك.
راعــي كنيســة الــروم
املفتي العام يشارك يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف
ت
ن
ـ� العــام للقــدس والديــار الفلســطينية-
أريحــا :شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� – المفـ ي
أ
ف
ت
ـ� أقيمــت ف ي� عــدد مــن محافظــات الوطــن
خطيــب المســجد القــى المبــارك ي� االحتفــاالت الدينيــة الـ ي
لالحتفــال بذكــرى المولــد النبــوي ش
ال�يــف ،فقــد شــارك ســماحته ف ي� االحتفــال الــذي أقيــم ف ي� المســجد
أ
ف
ف
ن
و� مدينــة قلنســوة ف ي� الداخــل
و� جامعــة
الفلســطي� المحتــل عــام 1948م ،ي
القــى المبــارك ،ي
ي
االســتقالل ف ي� أريحــا ،وأكــد ســماحته ف ي� مشــاركته تلــك أن الرســول الكريــم ،محمــد صــى اللــه عليــه
ف
ت
الســامي.
ـ� شــهدها التاريخ إ
وســلم ،وضــع أســس ومبــادئ العــدل والقســط ي� الغــزوات والحروب الـ ي
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كمــا أن رســولنا الكريــم ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،كانــت لــه مواقــف عســكرية ،منها
مواجهــة لصناديــد مكــة ف ي� غــزوة بــدر،
حــث أصحابــه عــى طاعــة أوامــر
كمــا َّ
القائــد ،وعــدم مخالفتهــا ،كمــا حــدث ف ي�
معركــة أُحــد ،وشــارك ف ي� الحفــل اللــواء

توفيــق الطــراوي رئيــس مجلــس أ
المنــاء
ي
ف ي� جامعــة االســتقالل ،ورئيــس الجامعــة
الدكتــور صالــح أبــو اصبــع ،وعــدد مــن
الشــخصيات الرســمية والشــعبية.

املفتي العام يرتأس جلستني لجلسات مجلس اإلفتاء األعىل
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ت
ين
حســ� –
القــدس :تــرأس ســماحة الشــيخ محمــد
المفــ� العــام للقــدس والديــار
ي
الجلســت�  199و ،200لمجلــس الفتــاء أ
الفلســطينية /رئيــس مجلــس الفتــاء أ
ين
العــى
العــى
إ
إ
بحضــور أصحــاب الفضيلــة أعضــاء المجلــس مــن مختلــف محافظــات الوطــن ،واســتنكر المجلــس
جريمــة اســتباحة قبــور المسـ ي ن
ـلم� ف ي� القــدس مــن خــال تجريــف ســلطات االحتــال ونبــش القبــور
ف� المقــرة اليوســفية ،كمــا حمــل المجلــس ســلطات االحتــال المســؤولية الكاملــة عــن حيــاة أ
الرسى
ب
ّ
ي
أ
ف
ـطيني� � ســجون االحتــال ،خاصــة ض
الم�بـ ي ن
ن
ـ� عــن الطعــام ،والذيــن يتعرضــون لبشــع أنــواع
الفلسـ ي ي
ال�ائــع الســماوية والقوانـ ي ن
التنكيــل واالعتــداء عــى حريتهــم ،بمــا يتعــارض مــع ش
ـ� الدوليــة ،كمــا حــذر
أ ض
ش
را� ،الــذي تعمــل ســلطات االحتــال عــى تجميــل وجهــه
المجلــس مــن خطــورة مــروع تســوية ال ي
القبيــح ،والــذي يهــدف إىل تســجيل أ
المــاك والعقــارات ف ي� القــدس ،الــذي يهــدف إىل االســتيالء عــى
ـ� ،داعي ـاً المواطنـ ي ن
ـطيني� ،بذريعــة مــا يســمى بقانــون أمــاك الغائبـ ي ن
ـ� الفلسـ ي ن
أمــاك المواطنـ ي ن
ـ� إىل
رفضــه وعــدم التعامــل معــه.
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الرئيس يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس اإلفتاء األعىل لدورة جديدة
القــدس :أصــدر ســيادة الرئيــس محمــود عباس"أبــو مــازن" مرســوماً يقـض ي باعتمــاد تشــكيل
مجلــس الفتــاء أ
ت
ن
العــى ف� فلسـ ي ن
ـ�
إ
ي
ـط� ،بنــاء عــى تنســيب مــن ســماحة الشــيخ محمــد حسـ يـ� المفـ ي
العــام للقــدس والديــار الفلســطينية ،وذلــك برئاســة ســماحته ،وعضويــة كل مــن أصحــاب الفضيلــة:
ت
ت
ـ� محافظــة خانيونــس،
إبراهيــم خليــل عــوض اللــه /نائــب المفـ ي
ـ� العــام ،وإحســان عاشــور /مفـ ي
ن
ت
ـا� /جامعــة النجــاح الوطنيــة،
ـ� محافظــة نابلــس ،و د .جمــال الكيـ ي
والشــيخ أحمــد محمــد عـ ي
ـ� /مفـ ي
وحســن جابــر /ت
مفــ� محافظــة رفــح ،وحســن اللحــام /ت
مفــ� محافظــة غــزة ،وأ .د .حســن عبــد
ي
ي
ن
الرحمــن أحمــد /رئيــس مجمــع اللغــة العربيــة
الفلســطي� ،ود .حمــزة ذيــب /جامعــة القــدس،
ي
الوقــاف والشــؤون الدينيــة ،ود .ســامي أبــو عرجــا /جامعــة أ
الشــقر /وزارة أ
وســليم أ
الزهــر "غــزة"،

ت
ش
ـ� محافظــة طولكــرم،
وحاتــم البكــري /رئيــس محكمــة االســتئناف ال�عيــة ،وعمــار بــدوي أيــوب /مفـ ي
ود .لــؤي غـزاوي /جامعــة الخليــل ،ومحمــد أبــو الــرب /مفـ تـ� محافظــة جنـ ي ن
ـ� ،ومحمــد ســعيد صــاح/
ي

مفــ� قــوى أ
ت
المــن الفلســطينية ،و"محمــد ماهــر" مســودة /ت
مفــ� محافظــة الخليــل ،ود .محمــد
ي
ي
مطلــق عســاف /جامعــة القــدس ،ود .نعيــم المــري /جامعــة أ
الزهــر "غــزة".

وشــكر الشــيخ محمــد حسـ ي ن
ـ� فخامــة الرئيــس عــى إصــدار هــذا المرســوم الخــاص بتشــكيل
ف
ن
ش
ـا�
هــذه الهيئــة الدينيــة الرفيعــة ،مشـ يـراً إىل أن الــدورة التاســعة للمجلــس تنتهــي ي�  25ت�يــن الثـ ي
ـا�ة الجديــدة مدتهــا ثــاث ســنوات ،تبــدأ ف�  7كانــون أ
2021م ،ودورة المجلــس العـ ش
الول 2021م،
ي
العــى يهــدف إىل بيــان أ
مثنيـاً عــى دور أعضــاء المجلــس الســابق ،ومبينـاً أن مجلــس الفتــاء أ
الحــكام
إ
ف ي� مناحــي الحيــاة كافــة.
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مفتي محافظة بيت لحم يشارك يف وقفات تضامنية ونشاطات أخرى
ت
ـ� محافظــة بيــت لحــم -ف ي�
بيــت لحــم :شــارك فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة – مفـ ي
وقفــة تضامنيــة مــع منطقــة بــرك ســليمان ،وذلــك بدعــوة مــن محافظــة بيــت لحــم ،كمــا شــارك ف ي�
ـ�رسى ف� ســجون االحتــال ،ومــع أ
وقفــات تضامنيــة ومســرات مســاندة لـ أ
السـ يـرة إرساء الجعابيــص،
ي
ي
وألقــى محا�ض تـ ي ن
ـ� ف ي� مدرســة بنــات بيــت ســاحور الثانويــة ،ومدرســة الخــاص والنعمــان ،بعنــوان:
وال�اعــات وذلــك بالتعــاون مــع مديريــة ت
االنقســامات الداخليــة ن ز
ال�بيــة والتعليــم ،والمؤسســة
العربيــة التعليميــة صمــود ،كمــا ألقــى العديــد مــن الــدروس الدينيــة ف ي� العديــد مــن المســاجد ،منهــا

مســجد عمــر بــن عبــد العزيــز ،ومســجد الدهيشــة الكبـ يـر ،ومســجد الشــهداء ،ومســجد عبــاد الرحمن،
ومســجد أبــو بكــر الصديــق ،حــث فيهــا عــى التضامــن مــع أ
الرسى الفلسـ ي ن
ـطيني� ف ي� ســجون االحتــال.
الســرة العطــرة للرســول الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم،
وذكــر بجوانــب مــن
ي
ف
العــام ،تنــاول فيهــا
ال�امــج الدينيــة عـ بـر مختلــف وســائل إ
بذكــرى مولــده ،كمــا شــارك ي� العديــد مــن ب
موضوعــات عــدة وقضايــا مختلفــة تهــم المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� حياتهــم اليوميــة ،وشــارك ف ي� حــل العديــد مــن
الخالفــات ن ز
وال�اعــات العائليــة والعشــائرية.
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مفتي محافظة سلفيت يلقي محارضة دينية ويشارك يف نشاطات أخرى

ت
ـ� محافظــة ســلفيت-
ســلفيت :ألقــى فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد يوســف الحــاج محمــد – مفـ ي
ن
"الصــر عــدة المؤمــن ف ي� الحيــاة" بحضــور
المــد�
منتســ� الدفــاع
محــا�ض ة دينيــة ،بعنــوان:
ب
ي
بي
ف
ن
ـ� الــذي أقامتــه مديريــة أوقــاف ســلفيت بذكــرى
والضابطــة الجمركيــة ،كمــا شــارك ي� االحتفــال الديـ ي
ف
ن
ش
ـ� ف ي�
الهجــرة النبويــة ال�يفــة ،وشــارك ي� االحتفــال الــذي نظمتــه مديريــة التوجيــه السـ ي
ـياس والوطـ ي
أ
ـ� مركــز الطفــل.
محافظــة أريحــا والغــوار لمنتسـ ب ي

مفتي محافظة جنني يشارك يف ورشة عمل
وندوة ووقفة تضامنية
جنـ ي ن
ـ� :شــارك فضيلــة الشــيخ محمــد أبــو الــرب – مفـ تـ� محافظــة جنـ ي ن
ـ� – ف ي� ورشــة عمــل
ي
عقــدت ف� المحافظــة حــول "أهميــة التواصــل ف� تحقيــق أ
ـ� أفـراد المجتمــع" وبـ ي ن
اللفــة والمــودة بـ ي ن
ـ�
ي
ي

ـ� ،محمــد
فيهــا أن للتواصــل رســائل ربمــا إذا أُخــذ بهــا حققــت أهدافهــا إ
اليجابيــة ،حيــث كان النـ ب ي

صــى عليــه وســلم ،يحســن مخاطبــة النــاس ويصغــي إليهــم إذا تحدثــوا ،ويخاطبهــم بأســلوب
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حســن ،وشــارك ف ي� نــدوة دينيــة عقــدت ف ي� مقــر بلديــة مــرج ابــن عامــر ،وشــارك ف ي� الوقفــة التضامنيــة
الرسى أمــام مكتــب الصليــب أ
مــع أ
ف
الحمــر ف� جنـ ي ن
الغاثــة الطبيــة،
ـ� ،واســتقبل ي� مكتبــه وفــداً مــن إ
ي
ـياس ف ي� المحافظــة ،العميــد
ضمــن فعاليــات مكافحــة رسطــان الثــدي ،ومديــر مكتــب التوجيــه السـ ي

بشــار الجالــودي ،وزار فضيلتــه مديريــة الشــؤون المدنيــة ،والتقــى مديــر عــام الشــؤون المدنيــة
اليـر ن يا� ،وزار كذلــك مديريــة الزراعــة ومديريــة البيطــرة ،ومؤسســة أرس الشــهداء والجرحى
الســيد طــه إ
ورئيــس النيابــة العامــة ،وبحــث خــال تلــك الزيــارات ســبل التعــاون المشـ تـرك بـ ي ن
الفتــاء وتلــك
ـ� دار إ
ف
ال�امــج الدينيــة ف ي�
المؤسســات ،وقــدم بعــض إصــدارات الــدار لهــا ،وشــارك فضيلتــه ي� العديــد مــن ب
العــام ،تنــاول فيهــا الموضوعــات الـ تـ� تهــم المواطنـ ي ن
ـ� ف ي� حياتهــم ،وشــارك ف ي� حــل
مختلــف وســائل إ
ي
العديــد مــن ن ز
بالضافــة إىل إلقائــه العديــد ف ي� الــدروس
ال�اعــات والخالفــات العائليــة والعشــائرية ،إ
الدينيــة ف ي� مختلــف مســاجد المحافظــة.
مفتي محافظة نابلس يشارك يف ندوة حول العنف يف املدارس
ويف ندوات ونشاطات أخرى
ت
ـ� محافظــة نابلــس – ف ي� العديــد مــن
نابلــس :شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش – مفـ ي
النــدوات ،منهــا نــدوة بعنــوان" :العنــف ف ي� المــدارس أســبابه وعالجــه" أقامهــا صالــون الدكتــورة أفنــان
ف
ـ� ،صــى اللــه عليــه وســلم" وأخالقــه" أقيمــت ف ي�
دروزة الثقـ ي
ـا� ،ونــدوة بعنــوان" :ذكــرى مولــد النـ ب ي
أ
أ
ف
ـ�"
المدرســة إ
الســامية الثانويــة ،ونــدوة بعنــوان" :دور المؤسســات الهليــة ي� تدعيــم الســلم الهـ ي
ـط� قضيــة أ
عقــدت ف� قاعــة الشــهيدة لينــا النابلــ� ،ونــدوة بعنــوان" :فلسـ ي ن
الحـرار" عقدتهــا جمعيــة
ي
ي
ف
ف
جــذور ،وشــارك ي� ورشــة عمــل بعنــوان" :مبــادرة النوايــا الحســنة" عقــدت ي� قاعــة الغرفــة التجاريــة،
وشــارك ف ي� حفــل إطــاق المجلــة العلميــة المحكمــة ألرسى ســجن جلبــوع ،وشــارك ف ي� االحتفــال بذكــرى
أ
ف
ف
ش
و� حفــل
و� الوقفــة التضامنيــة مــع الرسى أمــام مقــر بلديــة نابلــس ،ي
المولــد النبــوي ال�يــف ،ي
أ
ف
و� حفــل تكريــم أوائــل
وضــع حجــر الســاس لقســم الــكىل التابــع لمستشــفى جامعــة النجــاح ي
ـ� فيهــا ،وحفــل تكريــم الناجحـ ن أ
المدرســة الثانويــة والناجحـ ي ن
الســامية
ـ� والوائــل عــى المدرســة إ
ي
أ
أ
ين
شــاه� ،والــذي
المقــدس حســام
ســر
الساســية ،وحفــل إطــاق كتــاب" :رســائل إىل القمــر" لل ي
ي
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أقيــم ف ي� مركــز يافــا ف ي� مخيــم بالطــة ،وقــام ووفــد الطوائــف الدينيــة بتهنئــة رئيــس جامعــة النجــاح
أ
ف
ـر مــن الــدروس والخطــب الدينيــة
الوطنيــة ،الســتاذ الدكتــور عبــد النــارص زيــد ،وشــارك ي� إلقــاء كثـ ي ٍ
ف
ف
ت
ـ� تهــم
ال�امــج إ
ـر مــن ب
ي� مختلــف مســاجد المحافظــة ،ي
و� كثـ ي ٍ
العالميــة ،تنــاول فيهــا الموضوعــات الـ ي
ن ف
بالضافــة إىل مشــاركة فضيلتــه ف� حــل العديــد مــن الخالفــات ن ز
وال�اعــات
المواطنــ� ي� حياتهــم ،إ
ي
ي
العائليــة والعشــائرية.
مفتي محافظة غزة يشارك يف حفل تخريج الفوج العرشين ملعهد
دار الحديث الرشيف

ت
ـ� محافظــة غــزة – ف ي� حفــل تخريــج الفــوج
غــزة :شــارك فضيلــة الشــيخ حســن اللحــام – مفـ ي
الع�يــن لمعهــد دار الحديــث ش
ش
ال�يــف ،التابــع لجمعيــة دار الكتــاب والســنة ف ي� خانيونــس ،وأكــد
ف
الســامي جعــل لــه قيمــة عظيمــة،
فضيلتــه ي� كلمتــه عــى أهميــة العلــم وطلبــه ،مبين ـاً أن الديــن إ
بــأن جعــل العلمــاء ورثــة أ
النبيــاء ،وفضــل العالــم عــن العابــد ،مشـ يـراً إىل أن فلسـ ي ن
ـط� خرجــت عــى
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مــدار العقــود آالف العلمــاء الذيــن انتـ شـروا ف� بقــاع أ
الرض ،وأن العلــوم ش
ال�عيــة هــي مــن أفضــل
ي
ين
الخريجــ� وذويهــم.
العلــوم ،وشــارك ف ي� الحفــل العديــد مــن الشــخصيات بإضافــة إىل

مفتي محافظة رفح يشارك يف ندوتني دينيتني
رفــح :شــارك فضيلــة الشــيخ حســن جابــر – ت
ين
ين
دينيتــ�
ندوتــ�
مفــ� محافظــة رفــح -ف ي�
ي
أقامتهمــا دار الفتــاء ف� مســجد العــودة الكبــر ف� المحافظــة  ،وتنــاول فضيلتــه ف� النــدوة أ
الوىل،
إ
ي
ي ي
ي
أ
ن
ـطي� ،حاثـاً الجميــع عــى االنتصــار لهــم ،والتضامــن معهــم ومــع
مكانــة الرسى عنــد الشــعب الفلسـ ي
ذويهــم حـ تـى يتحــرروا مــن ســجون االحتــال ،أمــا النــدوة الثانيــة ،فتحــدث فضيلتــه فيهــا عــن ذكــرى

ن
ـطي� ،وهــي ذكــرى وعــد بلفــور ،والــذي أعطــى مــن ال يملــك أرض فلسـ ي ن
ـط�
أليمــة للشــعب الفلسـ ي
ن
ـطي� ،مؤكــداً أن
لمــن ال يســتحق ،مبينـاً النتائــج الســلبية لهــذا الوعــد المشــؤوم عــى الشــعب الفلسـ ي
ن
ـطي� لــن يتنــازل عــن أرضــه مهمــا بلغــت التضحيــات.
الشــعب الفلسـ ي
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مسابقة العدد 157
السؤال الثالث :ما ..................؟
السؤال األول :من................؟
أ
 .1الــذي ضمــه الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ودعــا لــه( :اللهــم  .1الصفة الرئيسة للرض القيعان
ف
ت
علمــه الكتــاب)
ال� تفوق القتل ف ي� الفظاعة حسب ما جاء ي� آيات الذكر الحكيم
 .2ي
ت
ـا� الــذي نحلــه والــده نحـا ً ،وأ� بــه إىل رســول اللــه ،صــى
أ
ن
 .2الصحـ ب ي
ـقال�
 .3المراد بالفطرة حســب أشــهر القوال ،كما جاء عن ابن حجر العسـ ي
اللــه عليــه وســلم ،ليشــهده
 .4المــاء الــذي ال تـرض ه النجاســة إذا لــم تغـ يـر أحــد أوصافــه (الطعــم
 .3الذيــن تنتقــل إليهــم حضانــة الطفــل عنــد الحنفيــة بعــد فقــد
واللــون والرائحــة)
النســاء المحــارم
ن
 .4ت
ن
 .5مع� نظرية الناظر
المف�
الفلسطي� الذي نال شهادة الدكتوراة عام 2021م
ي
ي
 .5صاحب كتاب عمدة القاري
تغــر ف ي� كلمــة (رجلهــا) الــواردة ف ي� حديــث" :الــزم
 .6الحــرف الــذي ي
 .6رئيس مجلس أمناء جامعة االستقالل
ن
فثــم الجنــة" ت
المعــى الــزم دارهــا ومســكنها
حــى صــار
رجلهــا َّ
 .7صاحــب الفضيلــة الــذي شــارك ف� تخريــج الفــوج ش
الع�يــن لمعهــد
ي
كث� من الناس
 .7النعمتان المغبون فيهما ي
دار الحديــث ش
ال�يــف ف ي� خانيونــس
 .8المهرجــان الــذي عقــدت فيــه نــدوة "القــدس وظــروف االحتــال" �ف
ي
 .8صاحب كتاب "رسائل إىل القمر"
أ
ف
عمــان ي� الربــع الخـ يـر مــن عــام 2021م
 .9القائل:
ق
ت
ت
بمصيبــ�
درى
ومــا
يقــول
التبجيــا
وفــه
للمعلــم
قــم
.شــو�
أ
ي
ي
مف� محافظة رفح
 .9اسم ي
وســقيت أعــداء الحيــاة وبيــا
ب .أرضعــت أشــبال البــاد بطولــة
السؤال الرابع :كم ..................؟
ت أ
ببهائــه كالــدر عقــداً ينســق
حــرف يزدهــي
.لب ي� وأمــي كل
ٍ
اســتمر إ�ض اب معلمــي القطــاع الحكومــي ،والــذي بــدأ
.1
ف
َّ
مح�ة وقلماً ،إال وللشافعي ف ي� عنقه ِمنة
ث .ما أحد أمسك ي� يده ب
ف
ي� 1980/ 12 /14م
السؤال الثاين :متى ..................؟
 .1تحتفل مرص بيوم المعلم
 .2كان عمر سعد بن معاذ لما استشهد
ف
ن
السفاري�
تو� العالمة محمد بن أحمد
 .2ي
ي
أ
ف
ف
ت
ـ� ،صىل الله عليه وســلم ،بها لما رفع إىل ســدرة المنتهى
 .3عقــد المؤتمــر إ
الســامي ي� القــدس ي� النصــف الول مــن القــرن  .3قــدح يأ� النـ ب ي
التاســع عـ شـر
ف
 .4مرة ذكرت كلمة (ثقيال ً) ي� القرآن الكريم
أ
ش
الفتاء العىل
 .4تبدأ الدورة العا�ة لمجلس إ

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 157
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 155
السؤال األول:

 سنة مؤكدة ترك المهاجرة وصلتها ولو بالكالم الطريق الواضح ،والخطة المرسومة رجب أن يصام وقبله يوماً وبعده يوماًف
ض
ئ
 ينوالكســا� عالــم
القــا� أبــو يوســف
تــو�
ي
حــ� ي
ي
العربيــة ف ي� يــوم واحــد
 المدينة المنورة ينضم إليهاالسؤال الثاين:

 الرسول ،صىل الله عليه وسلمج�يل ،عليه السالم
 ب آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديهش
الطرطو�
ي
المقدس
 ابن قدامةي

 عبد الرحيم محمود محمد ذياب أبو صالححنتول
 زهديي
 عمر أبو ريشة المتوكل طهعل بن ب يأ� طالب
 ي يوسف شحادةالسؤال الثالث:

 ينح� تكون الهجرة واجبة ومطلوبة ش�عاً
ف
 إن طلقها ي� طهر لم يمسها فيه إن طردها منهالسؤال الرابع:

  10رجال ،و 5نساء -وال مرة

الفائزون يف مسابقة العدد 155
اسم الفائز

العنوان

.1محمد جمعة عايص

رام الله

250

.2مجدي طلعت عبده

نابلس

250

.3جهاد أحمد إبراهيم

ضواحي القدس

250

 .4إنعام محمد نرص أبو فرح

طولكرم

250

 .5دمية عبد الرؤوف عدس

جنني

250

 .6انتصار عبد الحي إبراهيم

أريحا

250

111

قيمة الجائزة

جم�ل ة� ا إل�سراء

العدد  157جامدى األوىل  /جامدى اآلخرة 1443هـ كانون األول  /2021كانون الثاين 2022م

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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