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الشيخ محمد أحمد حسني

املرشف العام

الربانيون

يقــرر اللــه ســبحانه عــ�ب آياتــه القرآنيــة الكريمــة المقبــول والمرفــوض ممــن يؤتيــه الكتــاب   

ك  ــ�ش ــك ال ــه، فذل ــن دون الل ــه م ــاس لعبادت ــوة الن ــق دع ــن الخل ــد م ــس الأح ــوة، فلي ــم والنب والحك

ي المقابــل، فــإن أنبيــاء اللــه وحامــىلي الدعــوة 
ي إل غضــب البــاري، ونيــل ســخطه وعذابــه، و�ن

المفــىن

ٍ أَن يُْؤِتَيــُه  َ ، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }َمــا َكاَن ِلَبــ�ش ن ي عــاله، يدعــون النــاس ليكونــوا ربانيــ�ي
إليــه جــل �ن

 َ ن ــ�ي ي ِمــن ُدوِن الّلــِه َوَلـــِكْن ُكونـُـواْ َربَّاِنيِّ ــاِس ُكونـُـواْ ِعَبــاداً لِّ َة ثـُـمَّ يَُقــوَل ِللنَّ ُبــوَّ الّلــُه اْلِكَتــاَب َواْلُحْكــَم َوالنُّ

ــران: 79( ــوَن{ )آل عم ــْم تَْدرُُس ــا ُكنُت ــاَب َوِبَم ــوَن اْلِكَت ــْم تَُعلُِّم ــا ُكنُت ِبَم

معنى ربانيون:  

ي الناس بصغار العلم قبل كباره.)1(   ي الذي ير�ب
، وهو العالم، وقيل: الربا�ن ي

الربانيون جمع ربا�ن  

ي هــو الــذي ال زيــادة 
ي كتابــه الفقيــه والمتفقــه، أن العالــم الربــا�ن

ويذكــر أبــو بكــر البغــدادي �ن  

، وصفــه  ي
ي الوصــف لــه بأنــه ربــا�ن

لتــه لمجتهــد، وقــد دخــل �ن ن لــة فــوق م�ن ن عــىل فضلــه لفاضــل، وال م�ن

ي اللغــة: الرفيــع 
ي �ن

ي يقتضيهــا العلــم الأهلــه، ويمنــع وصفــه بمــا خالفهــا، ومعــ�ن الربــا�ن
بالصفــات الــ�ت

بَّاِنيُّوَن  لــة فيــه، وعــىل ذلــك حملــوا قــول اللــه تعــال: }َلــْواَل يَْنَهاُهــُم الرَّ ن ي العلــم، العــالي الم�ن
الدرجــة �ن

ــاَب َوِبَمــا ُكْنُتــْم  َ ِبَمــا ُكْنُتــْم تَُعلُِّمــوَن اْلِكَت ن ــ�ي ــاُر{ )المائــدة: 63( وقولــه تعــال: }َوَلِكــْن ُكونُــوا َربَّاِنيِّ َوااْلأَْحَب

ــوَن{ )آل عمــران: 79( )2( تَْدرُُس

يل، 1 /111.  ن 1. التسهيل لعلوم الت�ن

2. الفقيه والمتفقه: 1 /184.
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�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف

: ي
(، وذلك عىل النحو االآ�ت ي

)الربا�ن ي تفس�ي
ي التفس�ي الكب�ي أقواالً �ن

يذكر الرازي �ن  

ي المنســوب إل الــرب، بمعــ�ن كونه عالمــاً به، ومواظبــاً عىل طاعته.
االأول، قــال ســيبويه: الربــا�ن   

، وهــو الــذي يــرب العلــم،  ي
ــوَن( أربــاب العلــم، وأحدهــم ربــا�ن بَّاِنيُّ ّد: )الرَّ ، قــال المــ�ب ي

الثــا�ن  

ويــرب النــاس؛ أي يعلمهــم ويصلحهــم، ويقــوم بأمرهــم، فاالألــف والنــون للمبالغــة، قــال الواحــدي: 

ــه،  ــرب وبطاعت ــرب، عــىل معــ�ن التخصيــص بمعرفــة ال ( منســوب إل ال ي
ــا�ن فعــىل قــول ســيبويه )الرب

ــة. بي ــن ال�ت ( مأخــوذ م ي
ــا�ن د )الرب ــول المــ�ب ــىل ق وع

ــة  ــم والة االأم ــون ه ــاس، فالرباني ي الن ــر�ب ــذي ي ــو ال ( ه ي
ــا�ن ــد: )الرب ــن زي ــال اب ــث، ق الثال  

ــدة:63(؛ أي  ــاُر...{ )المائ ــوَن َواالْْحَب بَّاِنيُّ ــُم الرَّ ــْوالَ يَْنَهاُه ــه تعال:}َل ي قول
ــاً �ن ــذا أيض ــر ه ــاء، وذك والعلم

ــم  ــر: ال أدعوك ــذا التقدي ــىل ه ــة ع ــ�ن االآي ــان، ومع ــذان يطاع ــان الل ــا الفريق ــاء، وهم ــوالة والعلم ال

، ولكــن أدعوكــم إل أن تكونــوا ملــوكاً وعلمــاء؛ باســتعمالكم أمــر اللــه تعــال،  إل أن تكونــوا عبــاداً لي

ــه  ــاً؛ الأن ــوالي ســمي رباني ــه: ويحتمــل أن يكــون ال ــال القفــال، رحمــه الل ــه، ق ومواظبتكــم عــىل طاعت

ــه. ــب إلي ــال، فنس ــرب تع ــاع، كال يط

ــة أو  اني ــي ع�ب ــا ه ــة، إنم ــت بعربي ــة ليس ــذه الكلم ــب أن ه ــدة: أحس ــو عبي ــال أب ــع، ق الراب  

نســان الــذي َعِلــم، وعمــل بمــا َعِلــم،  انيــة، فهــي تــدل عــىل االإ رسيانيــة، وســواء أكانــت عربيــة أم ع�ب

)
1

*( . واشــتغل بتعليــم طــرق الخــ�ي

َ ِبَمــا ُكنُتــْم تَُعلُِّمــوَن  ن ــ�ي ي قولــه تعــال: }... َوَلـــِكن ُكونـُـواْ َربَّاِنيِّ
ن الــرازي كذلــك، أن )مــا( �ن ويبــ�ي  

ن  ــ�ي ــوا رباني ــر كون ــل، والتقدي ــع الفع ــدر م ــ�ن المص ي بمع
ــ�ت ــي ال ــوَن{ ه ــْم تَْدرُُس ــا ُكنُت ــاَب َوِبَم اْلِكَت

، وبســبب دراســتكم الكتــاب، وحاصــل الــكالم أن العلــم والتعليــم  ن ن ومعِلمــ�ي بســبب كونكــم عاِلمــ�ي

ي 
ــىن ــذا يقت ــبب، فه ــر للمس ــة مغاي ــبب ال محال ــاً، والس ــه رباني ــا كون ــىل صاحبه ــب ع ــة توج والدراس

.98/ 8 ، * التفس�ي الكب�ي

الربانيون
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ــا ذاك إال أن  ــة، وم ــىل الدراس ــاً ع ــاً، ومواظب ــاً ومعلم ــه عالم ــراً لكون ــراً مغاي ــاً أم ــه رباني ــون كون أن يك

يكــون بحيــث يكــون تعلمــه للــه، وتعليمــه ودراســته للــه، وبالجملــة أن يكــون الداعــي لــه إل االأفعــال 

جميعهــا، طلــب مرضــاة اللــه، والصــارف لــه عــن االأفعــال كلهــا الهــرب عــن عقــاب اللــه، وإذا ثبــت أن 

ــه يمتنــع منــه أن  ، ثبــت أن الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، يأمــر الخلــق جميعهــم بهــذا المعــ�ن

ء واحــد، وهــو أن الرســول هــو الــذي يكــون منتهــى جهــده  ي
يأمــر الخلــق بعبادتــه، وحاصــل الحــرف �ش

نســان كيــف يمكــن أن يــ�ف عقــول الخلــق  وجــده رصف االأرواح والقلــوب إل الحــق، فمثــل هــذا االإ

ي أحــد مــن االأنبيــاء، صلــوات اللــه 
عــن طاعــة الحــق إل طاعــة نفســه، وعنــد هــذا يظهــر أنــه يمتنــع �ن

ه بعبادتــه.  عليهــم، أن يأمــر غــ�ي

ــن  ــاً، فم ــان رباني نس ــون االإ ــب ك ــة، توج ــم والدراس ــم والتعلي ــىل أن العل ــة ع ــت االآي ودّل  

عملــه.)1(    وخــاب  ســعيه،  ضــاع  المقصــود  لهــذا  ال  والتعليــم  بالتعلــم  اشــتغل 

ي قولــه تعــال: }َوَكأَيِّــْن ِمــْن 
ي آخــر ُذِكــر الربانيــون بصيغــة )ربّيــون(، وذلــك �ن

ي موضــع قــرآ�ن
و�ن  

ي َســِبيِل اللَّــِه َوَمــا َضُعُفــوا َوَمــا اْســَتَكانُوا َواللَّــُه  ِ
ٌ َفَمــا َوَهُنــوا ِلَمــا أََصابَُهــْم �ن ــوَن َكِثــ�ي ٍّ َقاتـَـَل َمَعــُه ِربِّيُّ ي نـَـ�بِ

ة.)2( ــ�ي ــوع كث ــل: جم ، وقي ن ــ�ي ــل رباني ــاء، مث ــون علم ــران:146(، والربي ــَن{ )آل عم اِبِري ــبُّ الصَّ يُِح

ــة عنهــم أوصافهــم وإراداتهــم،  ــرب عــز وجــل، الفاني ــون، المنقطعــون إل ال ــل: الربّي وقي  

فيهــم.)3( تعــال  اللــه  رادة  الإ متطلعــون 

ــُة  ــَو َواْلَماَلِئَك ــَه ِإالَّ ُه ــُه اَل ِإَل َّ ــُه أَن ــِهَد اللَّ ــز وجل:}َش ــول ع ــم، فيق ــىل أولي العل ي ع
ــ�ن ــه يث والل  

عمــران:18(  اْلَحِكيــُم{)آل  اْلَعِزيــُز  ُهــَو  ِإالَّ  ِإَلــَه  اَل  ِباْلِقْســِط  َقاِئًمــا  اْلِعْلــِم  َوأُوُلــو 

.99 /8 ، 1. التفس�ي الكب�ي

يل 1/ 119. ن 2. التسهيل لعلوم الت�ن

3. تفس�ي السلمي، 1 /123.
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يعيــة،  أي إن أولي العلــم  آمنــوا بــه، واحتجــوا عليــه بمــا ذكــر مــن االأدلــة التكوينيــة والت�ش  

قيــل: المــراد بهــم االأنبيــاء، عليهــم الصــالة والســالم، وقيــل: المهاجــرون واالأنصــار، وقيــل: علمــاء 

ــن  ن جميعهــم، الذي ــه، وقيــل: علمــاء المؤمنــ�ي اب ــه بــن ســالم وأرصن ــد الل ــاب، كعب ي أهــل الكت
مؤمــ�ن

ــة.)1( ــل القاطع ــال بالدالئ ــه تع ــوا وحدانيت عرف

فضل العلم والعلامء:  

يــل،  ن ي ضــوء آيــات الت�ن
بمناســبة يــوم المعلــم، يحســن التذكــ�ي بفضــل العلــم والعلمــاء �ن  

ــاء  ــٌت آنَ ــْن ُهــَو َقاِن ، صــىل اللــه عليــه وســلم، فاللــه تعــال يقــول: }أَمَّ ن وصحيــح ســنة خاتــم النبيــ�ي

ــِه ُقــْل َهــْل يَْســَتِوي الَِّذيــَن يَْعَلُمــوَن َوالَِّذيــَن اَل  ــِل َســاِجداً َوَقاِئمــاً يَْحــَذُر ااْلآِخــرََة َويَرُْجــو رَْحَمــَة َربِّ اللَّْي

َْلَبــاِب{ )الزمــر: 9(، قيــل الأحــد العلمــاء: إنكــم تقولــون العلــم أفضــل مــن  ــُر أُْوُلــوا ااْلأ يَْعَلُمــوَن ِإنََّمــا يََتَذكَّ

ن عنــد أبــواب  المــال، ثــم نــرى العلمــاء يجتمعــون عنــد أبــواب الملــوك، وال نــرى الملــوك مجتمعــ�ي

ي 
ــا �ن ــوا م ــاء علم ــم؛ الأن العلم ــة العل ــىل فضيل ــدل ع ــاً ي ــذا أيض ــأن ه ــم: ب ــاب العال ــاء؟ فأج العلم

ي العلــم مــن المنافــع فــال جــرم تركــوه. )2(
 المــال مــن المنافــع فطلبــوه، والجهــال لــم يعرفــوا مــا �ن

ــو  ــات، وه ــل والدرج ــة واالأداء، وال بالفض ، ال باالأهمي ن ــتوي�ي ــ�ي مس ــل غ ــم والجاه فالعال  

ــُه ِبَمــا تَْعَمُلــوَن  ــُه الَِّذيــَن آَمُنــوا ِمنُكــْم َوالَِّذيــَن أُوتـُـوا اْلِعْلــَم َدرََجــاٍت َواللَّ ســبحانه يقــول: }...يَرَْفــِع اللَّ

)المجادلــة: 11(  } ٌ َخِبــ�ي

ن جميعــاً -  ن والعلمــاء - الصنفــ�ي ــ�ي ــه يرفــع المؤمن ــل، أن الل ي ن ــوم الت�ن ي التســهيل لعل
جــاء �ن   

ــن  ن الذي ــ�ي ي للمؤمن
ــا�ن ــوا علمــاء، وعــىل الث ط أن يكون ، بــ�ش ن ــ�ي درجــات، فالدرجــات عــىل االأول للمؤمن

هــم تفــاوت، وإذا كان للعلمــاء فضــل  ن درجــات العلمــاء وغ�ي ليســوا علمــاء، وللعلمــاء أيضــاً، ولكــن بــ�ي

عــىل العابديــن والشــهداء، فكيــف بفضلهــم عــىل ســائر النــاس؟! )3(

ي السعود، 2 /17. 1. تفس�ي أ�ب

.219 /26 ، 2 التفس�ي الكب�ي

يل، 4 /104 بت�ف. ن 3. التسهيل لعلوم الت�ن

�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف الربانيون
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ي صحيحــه، بابــاً عنوانــه: اْلِعْلــُم قبــل اْلَقــْوِل َواْلَعَمــِل، ِلَقــْوِل 
مــام البخــاري �ن وقــد أثبــت االإ  

َنِْبَيــاِء، َورَّثـُـوا اْلِعْلَم،  َّــُه اَل ِإَلــَه إال اللــه{ َفَبــَدأَ ِباْلِعْلــِم، َوأَنَّ اْلُعَلَمــاَء ُهــْم َورَثَُة ااْلأ اللَّــِه تََعــاَل: } َفاْعَلــْم أَن

ــِة،  ــا إل اْلَجنَّ َل اللــه لــه طَِريًق ــا َســهَّ ــِه ِعْلًم ــُب ِب ــا يَطُْل ــْن َســَلَك طَِريًق ــٍر، َوَم ــَذ ِبَحــظٍّ َواِف ــَذُه أََخ مــن أََخ

َ اللَّــَه ِمــْن ِعَبــاِدِه اْلُعَلَمــاُء{ وقــال: }ومــا يَْعِقُلَهــا إال اْلَعاِلُمــوَن{ }َوَقاُلــوا  وقــال َجــلَّ ِذْكــرُُه: }ِإنََّمــا يَْخــىش

{   وقــال: }َهــْل يَْســَتِوي الَِّذيــَن يَْعَلُمــوَن َوالَِّذيــَن  ِ ــِع�ي ي أَْصَحــاِب السَّ ِ
ــا �ن ــا نَْســَمُع أَْو نَْعِقــُل َمــا ُكنَّ َلــْو ُكنَّ

ي الديــن(، )َوِإنََّمــا 
ْهــُه �ن ًا يَُفقِّ ْ ، صــىل اللــه عليــه وســلم: ) مــن يـُـِرْد اللــه ِبــِه َخــ�ي ي اَل يَْعَلُمــوَن{ وقــال النــ�ب

ِّي 
ْمَصاَمــَة عــىل هــذه - َوأََشــاَر إل َقَفــاُه - ثـُـمَّ ظََنْنــُت أَ�ن : لــو َوَضْعُتــْم الصَّ َعلُّــِم( وقــال أبــو َذرٍّ اْلِعْلــُم ِبالتَّ

َنَْفْذتَُهــا. وقــال ابــن  َّ اَلأ ُوا َعــىَلي ن ،  صــىل اللــه عليــه وســلم ، قبــل أَْن تُِجــ�ي ي أُنِْفــُذ َكِلَمــًة َســِمْعُتَها مــن النــ�ب

ِّي النــاس ِبِصَغــاِر اْلِعْلِم قبل ِكَبــاِرِه. )1( ُّ الــذي يـُـَر�ب ي ِ
بَّــا�ن { ُحَلَمــاَء ُفَقَهــاَء، َويَُقــاُل: الرَّ َ ن ــ�ي ــاٍس: }ُكونـُـوا َربَّاِنيِّ  َعبَّ

فَْضل من َعلَِم َوَعلََّم:  

ــه ثمــرات وتداعيــات، مــن أبرزهــا نقلهمــا إل  اكتســاب العلــم والمعرفــة ينبغــي أن تكــون ل  

ي ِإرْسَاِئيَل  ِ
ثـُـوا عــن بـَـ�ن ي َوَلــْو آيـَـًة، َوَحدِّ ِّ

االآخريــن، فالرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، يقــول: )بَلُِّغــوا َعــ�ن

ــاِر()2(   ــن النَّ ــَدُه م أْ َمْقَع ــوَّ ــًدا َفْلَيَتَب َّ ُمَتَعمِّ ــىَلي ــَذَب َع ــْن َك ــَرَج، َوَم وال َح

اِهُد اْلَغاِئَب، َفرُبَّ ُمَبلٍَّغ أَْوَعى من َساِمٍع()3( ي حديث آخر يقول: )َفْلُيَبلِّغ الشَّ
و�ن  

ــن  ــخص ع ــداء ش ــه اهت ــ� ل ــن يي ــوي لم ــد النب ــتحضار الوع ــن اس ــياق يمك ــذا الس ي ه
و�ن  

ُّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم،  ي ــ�بِ ي بــن َســْعٍد- قــال: َقــاَل النَّ ِ
ي اللــه عنــه - يَْعــ�ن

طريقــه، فعــن َســْهل، ر�ن

ــُه اللَّــُه َورَُســوُلُه،  َّ الرَّايـَـَة َغــًدا رَُجــاًل يُْفَتــُح َعــىَل يََديـْـِه، يُِحــبُّ اللَّــَه َورَُســوَلُه، َويُِحبُّ ن َ : )اَلأُْعِطــ�ي َ َ يـَـْوَم َخْيــ�ب

1. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل.

ي إرسائيل.    
2. صحيح البخاري، كتاب أحاديث االأنبياء، باب ما ذكر عن ب�ن

. 3. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام م�ن
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ٌّ؟، َفِقيــَل يَْشــَتِكي َعْيَنْيــِه،  ــاُس َلْيَلَتُهــْم أَيُُّهــْم يُْعطَــى، َفَغــَدْوا ُكلُُّهــْم يَرُْجــوُه، َفَقــاَل: أَيـْـَن َعــىِلي َفَبــاَت النَّ

َّ يَُكونـُـوا ِمْثَلَنــا؟  َأَ َكأَْن َلــْم يَُكــْن ِبــِه َوَجــٌع، َفأَْعطَــاُه، َفَقــاَل: أَُقاِتُلُهــْم َحــ�ت َ ي َعْيَنْيــِه َوَدَعــا َلــُه، َفــ�ب ِ
َفَبَصــَق �ن

ــُب  ــا يَِج ــْم ِبَم ُْه ــالَِم، َوأَْخ�بِ ْس ــْم ِإَل االإِ ــمَّ اْدُعُه ــاَحِتِهْم، ثُ َل ِبَس ِ
ن ْ ــ�ن َّ تَ ــ�ت ــِلَك َح ــىَل ِرْس ــْذ َع ــاَل: انُْف َفَق

ــِم(.)1( َع ــُر النَّ ــَك ُحْم ــوَن َل ــْن أَْن يَُك ــَك ِم ٌ َل ْ ــ�ي ــاًل َخ ــَك رَُج ــُه ِب ــِدَي اللَّ َْن يَْه ــِه اَلأ ــْم، َفَواللَّ َعَلْيِه

ــِه ِمــَن  ــُه ِب ي اللَّ ِ
ــُل َمــا بََعَثــ�ن ، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال: )َمَث ي ي ُمــوَ�، عــن النــ�ب وعــن أ�ب  

 َ ــٌة، َقِبَلــِت الَمــاَء، َفأَنَْبَتــِت الــَكاَلأ ِ أََصــاَب أَرًْضــا، َفــَكاَن ِمْنَهــا نَِقيَّ الُهــَدى َوالِعْلــِم، َكَمَثــِل الَغْيــِث الَكِثــ�ي

ــَقْوا  ــوا َوَس بُ ِ َ ــاَس، َف�ش ــا النَّ ــُه ِبَه ــَع اللَّ ــاَء، َفَنَف ــَكِت الَم ــاِدُب، أَْمَس ــا أََج ــْت ِمْنَه ، َوَكانَ َ ــ�ي ــَب الَكِث َوالُعْش

ــُل  ــَك َمَث ً، َفَذِل ــُت َكاَلأ ــاًء َوالَ تُْنِب ــًة أُْخــَرى، ِإنََّمــا ِهــَي ِقيَعــاٌن؛ الَ تُْمِســُك َم ــْت ِمْنَهــا طَاِئَف َوَزرَُعــوا، َوأََصابَ

ي اللَّــُه ِبــِه، َفَعِلــَم َوَعلَّــَم، َوَمَثــُل َمــْن َلــْم يَرَْفــْع ِبَذِلــَك َرأًْســا،  ِ
ي ِديــِن اللَّــِه، َونََفَعــُه َمــا بََعَثــ�ن ِ

َمــْن َفُقــَه �ن

َلــِت  َوَلــْم يَْقَبــْل ُهــَدى اللَّــِه الَّــِذي أُرِْســْلُت ِبــِه، َقــاَل أَبـُـو َعْبــِد اللَّــِه: َقــاَل ِإْســَحاُق: َوَكاَن ِمْنَهــا طَاِئَفــٌة َقيَّ

ــَن االأَرِْض( )2( ــَتِوي ِم ــُف الُمْس ْفَص ــاُء، َوالصَّ ــوُه الَم ــاٌع يَْعُل ــاَء، َق الَم

            وقفة عند معاين عبارات هذا الحديث الرشيف وألفاظه: 

ــة  ــا الصف ــه هاهن ــراد ب ــاء، الم ــم والث ــح المي ــل(  بفت ــه: )َمَث ــاري، أن قول ــدة الق ي عم
ــاء �ن ج  

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 

هــم تقــول: هديتــه إل الطريــق، وإل الــدار، حكاهــا االأخفــش، وهــدى واهتــدى  أهــل الحجــاز، وغ�ي

ــة  ــو صف ــم( ه ــه: )والعل ــة، وقول ــة إل الُبغي ــة الموصل ــو الدالل ــدى ه ــالح، اله ي االصط
، و�ن ــ�ن بمع

، باب فضل من أسلم عىل يديه رجل. 1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

2. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم.

�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف الربانيون
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عيــة، وقولــه: )الغيــث(  ــا االأدلــة ال�ش اً، ال يحتمــل متعلقــه النقيــض، والمــراد بــه هاهن ن توجــب تميــ�ي

ــد  ــو عن ــذا ه ــاء، هك ــن النق ــٌة( م ــه: )نَِقيَّ ــا، وقول ــث االأرض إذا أصابه ــاث الغي ــال غ ــر،  يق ــو المط ه

َ( بفتــح الــكاف والــالم،  ي الروايــات جميعهــا، وقولــه: )قبلــت المــاء( مــن القبــول، و)الــَكالأ
البخــاري �ن

هــو العشــب الرطــب، وال يقــال لــه حشــيش حــ�ت يهيــج، وأعشــبت االأرض إذا أنبتــت العشــب، وقيــل: 

ي 
الــكالأ يطلــق عــىل الرطــب مــن النبــات، واليابــس منــه، وكــذا رصح بــه ابــن فــارس والجوهــري والقــا�ن

ــن،  ــه محاس ــن جمع ي حس
ــوا �ن ــا قال ــاس، كم ــ�ي قي ــىل غ ــدب، ع ــع ج ــادب( جم ــه: )أج ــاض، وقول عي

والقيــاس أنــه جمــع محســن، أو جمــع جديــب، وهــو مــن الجــدب الــذي هــو القحــط، واالأرض الجدبة 

ب لصالبتهــا، فــال تنبــت شــيئاً، وأجــدب القــوم  ي ال تــ�ش
ي لــم تمطــر، والمــراد هاهنــا االأرض الــ�ت

الــ�ت

أصابهــم الجــدب.

ــه  ــقاه ناول ــل: س ــان، وقي ، لغت ــ�ن ــقى بمع ــقى وأس ــة: س ــل اللغ ــال أه ــقوا(   ق ــه: )وس قول  

ب، وأســقاه جعــل لــه ســقياً، وقولــه: )طائفــة( أي قطعــة أخــرى مــن االأرض، وقولــه: )ِقيعــان(  ليــ�ش

ــا،  ــات فيه ي ال نب
ــ�ت ــل ال ــاء، وقي ــل الملس ــعة، وقي ــي االأرض المتس ــاع، وه ــع الق ــاف، جم ــ� الق بك

ــم.)1( ــَه( أي فه ــْن َفُق ــه: )َم ــث، وقول ي الحدي
ــراد �ن ــو الم ــذا ه وه

ي بيــان فضلهــم، ورفيــع 
ســل �ن ، صــىل اللــه عليــه وســلم،  بالعلمــاء، واس�ت ي وقــد أشــاد النــ�ب  

ن أن أهــل العلــم يُغبطــون، عــىل مــا آتاهــم اللــه مــن الحكمــة، ومــا وفقهــم ســبحانه  منازلهــم، فبــ�ي

ــه وســلم:  ــه علي ، صــىل الل ي ــ�ب ــال الن ــال: ق ــُعوٍد، ق ــن َمْس ــِه ب ــَد اللَّ ، فعــن َعْب ــاس الخــ�ي ــم الن  لتعلي

، َورَُجــٌل آتـَـاُه اللــه اْلِحْكَمــَة،  ي اْلَحــقِّ
؛ رَُجــٌل آتـَـاُه اللــه َمــااًل، َفُســلَِّط عــىل َهَلَكِتــِه �ن ِ

ن ْ ي اثَْنَتــ�ي
)اَل َحَســَد إال �ن

ي بهــا، َويَُعلُِّمَهــا()2( ِ
َفُهــَو يَْقــىن

1. عمدة القاري، 2 /77 - 78.

ي العلم والحكمة.
2. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب االغتباط �ن
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ومــن تقديــر الســلف الصالــح للعلــم، أنهــم كانــوا يحرصــون عــىل طلبــه، حــ�ت إنهــم كانــوا   

ــاب  ــاري، بَ ــح البخ ــي صحي ــب، فف ــم الغائ ــارصن منه ــم الح ــه، ويعل ــور مجالس ــىل حض ــون ع يتناوب

ــٍد،  ــن زَيْ ــَة ب ي أَُميَّ ِ
ــ�ن ي بَ

ــاِر �ن ــاٌر لي مــن ااْلأَنَْص ــا َوَج ــت أن ــَر، قــال: )كن ــه عــن ُعَم ــِم، وفي ي اْلِعْل
ــاُوِب �ن َن التَّ

ُل  ِ
ن ْ ــ�ن ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم،  يَ ُوَل عــىل رســول اللَّ ن ُّ ــ�ن ــاَوُب ال ــا نََتَن ــِة، َوُكنَّ ــَواِلي اْلَمِديَن ــَي مــن َع َوِه

ــَل  ــَل ِمْث ــَزَل َفَع ِه، وإذا نَ ِ ْ ــ�ي ــِي َوَغ ــْوِم مــن اْلَوْح ــك اْلَي ِ ذل َ ــ�ب ــُه ِبَخ ــُت ِجْئُت ــا، فــإذا نََزْل ــِزُل يَْوًم ْ ــا، َوأَن يَْوًم

بـًـا َشــِديًدا، فقــال: أَثـَـمَّ هــو، َفَفِزْعــُت،  ْ َ ي رصن ََب بـَـا�بِ َ ي ااْلأَنَْصــاِريُّ يــوم نَْوبَِتــِه، َفــ�ن ََل َصاِحــ�بِ ن َ ذلــك، َفــ�ن

، فقلــت:  َفَخرَْجــُت إليــه، فقــال: قــد َحــَدَث أَْمــٌر َعِظيــٌم، قــال: َفَدَخْلــُت عــىل َحْفَصــَة، فــإذا ِهــَي تَْبــِكي

ي ، صــىل اللــه  طَلََّقُكــنَّ رســول اللَّــِه،  صــىل اللــه عليــه وســلم؟  قالــت: اَل أَْدِري، ثـُـمَّ َدَخْلــُت عــىل النــ�ب

)1() ُ َ ــ�ب ــه أَْك ــت الل ــاَءَك؟ قــال: اَل، فقل ــَت ِنَس ــٌم: أَطَلَّْق ــا َقاِئ ــت وأن ــه وســلم، فقل علي

انتزاع العلم وقبض العلامء:  

ــم،  ــل العل ــود أه ــار إل وج ــورة االفتق ــن خط ــلم، ع ــه وس ــه علي ــىل الل ــول، ص ــ�ب الرس أخ  

َّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه  ي فعــن ُعــْرَوَة، قــال: َحــجَّ َعَلْيَنــا َعْبــُد اللَّــِه بـْـُن َعْمــٍرو، َفَســِمْعُتُه يَُقــوُل: )َســِمْعُت النَّــ�بِ

ــِض  ــَع َقْب ــْم َم ــُه ِمْنُه ُع ِ
ن َ ــْن يَْن�ت ــا، َوَلِك َاًع ن ــَد أَْن أَْعطَاُكُمــوُه انْ�تِ ــَم بَْع ُع الِعْل ِ

ن ْ ــ�ن ــَه الَ يَ ــوُل: ِإنَّ اللَّ َوَســلََّم، يَُق

ــوَن()2( ــوَن َويَِضلُّ ــْم، َفُيِضلُّ ــوَن ِبَرأِْيِه ــَتْفَتْوَن َفُيْفُت ــاٌل، يُْس ــاٌس ُجهَّ ــى نَ ــْم، َفَيْبَق ــاِء ِبِعْلِمِه الُعَلَم

وحــذر عليــه الصــالة والســالم، مــن زمــان يعمــه الجهــل، ويتــد�ن فيه مســتوى التعليــم، ففي   

ٌء مــن  ْ ي َ صحيــح البخــاري، بــاب رَْفــِع اْلِعْلــِم َوظُُهــوِر اْلَجْهــِل، وقــال َرِبيَعــُة: اَل يَْنَبِغــي اِلأََحــٍد ِعْنــَدُه �ش

ي هــذا البــاب مــن الصحيــح، عــن أَنـَـِس، قــال: قــال رســول اللَّــِه، صــىل الله 
ــَع نَْفَســُه. و�ن اْلِعْلــِم أَْن يَُضيِّ

ََب اْلَخْمــُر، َويَظَْهــَر الزِّنَا()3(  ْ ــاَعِة أَْن يُرَْفــَع اْلِعْلــُم، َويَْثُبــَت اْلَجْهــُل، َويُ�ش َاِط السَّ ْ  عليــه وســلم: )ِإنَّ مــن أرَسش

ي العلم.
1. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب التناوب �ن

2. صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس.

3. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل.

�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف الربانيون
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، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال: )يُْقَبــُض  ي وعــن َســاِلم، قــال: ســمعت أَبَــا ُهَريْــرََة عــن النــ�ب  

ــَذا  ــْرُج؟ فقــال: َهَك ــِه، ومــا اْلَه ــوَل اللَّ ــا رَُس ــَل: ي ــْرُج، ِقي ُ اْلَه ُ
ــ�ش ، َويَْك ُ ن َ ــ�ت ــُل، َواْلِف ــُر اْلَجْه ــُم، َويَظَْه اْلِعْل

ــَل(.)1( ــُد اْلَقْت ــه يُِري ــا، َكأَنَّ ــده، َفَحرََّفَه بي

ــِه،  ثُُكــْم أََحــٌد بَْعــِدي، ســمعت رَُســوَل اللَّ ُكــْم َحِديًثــا اَل يَُحدِّ ثَنَّ وفيــه عنــه أيضــاً، قــال: )اَلأَُحدِّ  

ــاَعِة أَْن يَِقــلَّ اْلِعْلــُم، َويَظَْهــَر اْلَجْهــُل، َويَظَْهــَر الزِّنـَـا،  َاِط السَّ ْ صــىل اللــه عليــه وســلم،  يقــول: )مــن أرَسش

ــُد()2( ــُم اْلَواِح ــَرأًَة اْلَقيِّ َ اْم ن ــ�ي ــوَن ِلَخْمِس ــ�ت يَُك ــاُل، ح ــلَّ الرَِّج ــاُء، َويَِق َ النَِّس ُ
ــ�ش َوتَْك

التفقه يف الدين:   

ي 
، ومــن أبــرز العلــوم الــ�ت طلــب العلــم النافــع فضلــه عظيــم، وتعليــم النــاس جــزاؤه كبــ�ي  

ــد الرحمــن: ســمعت  ــن عب ــُد ب ــال ُحَمْي ــن، ق يعــة والدي ــوم ال�ش ي عل
ــر، التفقــه �ن ــا فضــل واف لطالبه

ًا،  ْ ــ�ي ــِه َخ ــه ِب ــِرد الل ــه وســلم، يقــول: )مــن يُ ــه علي ،  صــىل الل ي ــ�ب ــا يقــول: ســمعت الن ــَة َخِطيًب ُمَعاِويَ

ــِه، اَل  ــِر اللَّ ــُة َقاِئَمــًة عــىل أَْم ُمَّ
ــُه يُْعِطــي، َوَلــْن تَــَزاَل هــذه ااْلأ يــِن، َوِإنََّمــا أنــا َقاِســٌم، َواللَّ ي الدِّ

ْهــُه �ن يَُفقِّ

ــِه()3( ــُر اللَّ َ أَْم ي ِ
ــأْ�ت ــ�ت يَ ــْم ح ــن َخاَلَفُه ــْم م ُُّه ُ يَ�ن

وعلمنــا الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، ليــس الحــرص عــىل طلــب العلــم فحســب، بــل   

ــِه،  ي رســول اللَّ ِ
ــ�ن ــاٍس، قــال: )َضمَّ والدعــاء لمــن نحــب بتعلــم الديــن، والتوفيــق إليــه، فعــن ابــن َعبَّ

ــاَب()4(   ــُه اْلِكَت ــم َعلِّْم ــال: )الله ــلم،  وق ــه وس ــه علي ــىل الل ص

، صــىل اللــه عليــه وســلم، دخــل اْلَخــاَلَء، َفَوَضْعــُت لــه َوُضــوًءا، قــال: مــن  ي وعنــه: )أَنَّ النــ�ب  

ي 
ــه �ن ــن بالتفق ــرء المحس ــاء للم ــكان الدع ــِن()5(، ف ي ي الدِّ

ــُه �ن ْه ــم َفقِّ ــال: الله ، فق َ ــ�بِ ــذا؟ َفأُْخ ــَع ه َوَض

ــانه. ــن إحس ــه ع ــة ل ــأة مجزي ــن، مكاف الدي

1. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.

2. صحيح البخاري،  كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل.

ي الدين.
اً يفقهه �ن 3. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خ�ي

، صىل الله عليه وسلم: »اللهم علمه الكتاب«. ي 4. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول الن�ب

5. صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخالء.
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توقري املعلمني، وتسهيل سبل العيش الكريم لهم:  

ســالم، وعنــد خيار الخلــق، الذيــن يَُقــدرون المعروف  ي ديــن اللــه االإ
م �ن المعلــم مبجــل محــ�ت  

ي 
ن لمقامــه هــذا، حــ�ت وإن تنكــر بعــض النــاس لــه، فهــو �ن وأهلــه، والمعلــم بــدوره ينبغــي أن يطمــ�أ

ــالً قــول الشــاعر: ــه وخلقــه، متمث ن الل ــ�ي ــع ب ــدرك أن جــزاء المعــروف ال يضي ــة المطــاف ي نهاي

َ الَلِه َوالناِس ن َ ال يَعَدم َجواِزيَُه           ال يَذَهُب الُعرُف بَ�ي َمن يَفَعِل الَخ�ي

والمعلمــون الذيــن تتلمــذ عــىل أيديهــم كبــار القــوم وصغارهــم، وانتفعــوا بتوجيهاتهــم،   

ــم  ــص له ــي أن تخص ــن، وينبغ ي ــر كب�ي ام وتقدي ــ�ت ــوا باح ، ويَُعاَمل ــ�ي ــاً بالخ ــروا دائم ــي أن يُْذَك ينبغ

هــم مــن طلبــة العلــم والعمــل،  الرواتــب المجزيــة، والمكافــآت المنصفــة، المشــجعة لهــم، ولغ�ي

ــم  ــض أم ــد بع ــدان، وعن ــذا المي ي ه
ــل �ن ــم، والعم ــة والتعلي بي ــاالت ال�ت ي مج

ــص �ن ــاروا التخص ليخت

هــا أو أغلبهــا، ولالأســف الشــديد،  نصــاف مــا ال يجــده  عنــد غ�ي االأرض يجــد المعلــم مــن التقديــر واالإ

ء الــدرب لالآخريــن، ينبغــي أن يصــان مقامــه عــن  ي
ق لتــىن ي تحــ�ت

فالمعلــم الــذي يشــبه الشــمعة الــ�ت

، ومعلــم النــاس الحكمة،  ن أن يخــدش، أو يبخــس حقــه، فهــال توفــق أمــة خــ�ي االأنــام، وخاتــم النبيــ�ي

ي تقديرهــم وإجاللهــم، انطالقــاً 
ن �ن ، والتمــ�ي ن وهاديهــم إل الــ�اط المســتقيم، إل إكــرام المعلمــ�ي

مــن هــدى دينهــا، وتأســياً بمنهــج نبيهــا، عليــه مــن اللــه أفضــل الصــالة، وأتــم التســليم.

�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف الربانيون
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صالة مسبل الثوب

الشيخ إبراهيم خليل عوض الله

رئيس التحرير 

مســألة فقهيــة فرعيــة يجعــل منهــا بعــض النــاس قضيــة القضايــا، عــىل ديــدن الذيــن يركــزون   

، وعــىل المظاهــر عــىل حســاب الجواهــر، واللــه  ن اهتمامهــم عــىل الشــكليات عــىل حســاب المضامــ�ي

ــا ُقــْل َلــْم تُْؤِمُنــوا َوَلِكــْن ُقوُلــوا  َْعــَراُب آَمنَّ تعــال نبــه إل خلــل هــذا الديــدن بقولــه عــز وجــل: }َقاَلــِت ااْلأ

ــَه َورَُســوَلُه اَل يَِلْتُكــْم ِمــْن أَْعَماِلُكــْم َشــْيًئا ِإنَّ  ي ُقُلوِبُكــْم َوِإْن تُِطيُعــوا اللَّ ِ
يَمــاُن �ن ــا يَْدُخــِل ااْلإِ أَْســَلْمَنا َوَلمَّ

ــٌم{ )الحجــرات:14(  ــوٌر رَِحي ــَه َغُف اللَّ

ي 
ــ�ت يمــان باللســان، وبالمظاهــر ال ــس زعــم االإ ــار، ولي ــوب هــو المعي يمــان القل فدخــول االإ  

ــِه،  يمــان ودعائمــه ولوازمــه، ورســول اللَّ ي كثــ�ي مــن أحوالهــم عــن متطلبــات االإ
قــد يبعــد أصحابهــا �ن

ــُر إل ُقُلوِبُكــْم  ــْن يَْنظُ ــْم َوأَْمَواِلُكــْم، َوَلِك ــُر إل ُصَوِرُك ــَه اَل يَْنظُ صــىل اللــه عليــه وســلم، يقــول: )ِإنَّ اللَّ

ــب دون  ي القل
ــا �ن ــىل م ــون ع ــا تك ــبة إنم ــازاة والمحاس : أي أن المج ي

ــا�ن ــول الصنع ــْم( )1(، يق َوأَْعَماِلُك

ــب.)2(  ــا القل ــات، ومحله ــا الني ــإن عمدته ــارزة، ف ــال الب ــرة، واالأعم ــورة الظاه الص

ي 
ه مــن ســائر المســائل الفقهيــة، يلــزم الباحــث فيهــا تعمــق �ن زار، كغــ�ي وأحــكام إســبال االإ  

ــكام  ــتنباط االأح ــا، واس ــم معانيه ي فه
ــاء �ن ــاء والعلم ــوص، وآراء الفقه ــواردة بالخص ــة ال ي االأدل

ــا�ن مع

الفقهيــة منهــا، قبــل الخلــوص إل أي اســتنتاج متعجــل بالخصــوص. 

1. صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة واالآداب، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله.

2. سبل السالم، 4/ 195.
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معنى املسبل:  

 ، يذكــر الســندي، أن المســبل مــن أســبل؛ أي مــن يطــول ثوبــه ويرســله إل االأرض إذا مــىش  

ه فأمــره أخــف  اً، وأمــا غــ�ي واللفــظ مطلــق، إال أن بعــض الروايــات تفيــد تقيــده بمــا إذا فعــل ذلــك تكــ�ب

ــال.)1( ــه تع ــاء الل إن ش

ــله إل االأرض إذا  ــه ويرس ــول ثوب ــذي يط ــو ال ــبل إزاره، ه ــة، المس ــن ماج ن اب ــ�ن ح س ي رسش
و�ن  

)2( واختيــاالً.  ا  كــ�ب ذلــك  يفعــل  وإنمــا   ، مــىش

ــة،  ــص والعمام زار والقمي ــبال يكــون �ن االإ س ــح مســلم، االإ ــىل صحي ــووي ع ح الن ي رسش
ــاء �ن ج  

ه مــن  زار وحــده الأنــه كان عامــة لباســهم، وحكــم غــ�ي ه: وذكــر إســبال االإ ي وغــ�ي مــام الطــ�ب وقــال االإ

ــاًَ منصوصــاً عليــه، مــن كالم رســول اللــه، صــىل اللــه  ه حكمــه، وقــد جــاء ذلــك مبين القميــص وغــ�ي

ــم. )3( ــه أعل ــلم، والل ــه وس علي

التنفري من إسبال الثوب تكرباً:  

هــا فهــو  ن إن كان للخيــالء، فــإن كان لغ�ي مــام النــووي إســبال الثــوب تحــت الكعبــ�ي يحــرم االإ  

ي تقييدهــا بالجــر خيــالء، تــدل عــىل أن التحريــم مخصــوص بالخيــالء، 
مكــروه، وظواهــر االأحاديــث �ن

ــاء.)4( ــبال للنس س ــواز االإ ــىل ج ــاء ع ــع العلم وأجم

، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال: )ثاََلثـَـٌة اَل يَُكلُِّمُهــم اللــه يــوم اْلِقَياَمِة،  ي ، عــن النــ�ب ي َذرٍّ وعــن أ�ب  

ــه  ــه علي ــىل الل ــِه، ص ــول اللَّ ــا رس ــال: َفَقَرأََه ــٌم، ق ــَذاٌب أَِلي ــْم َع ــْم، َوَلُه يِه ــْم، وال يَُزكِّ ــُر ِإَلْيِه وال يَْنظُ

ــِبُل،  ــال: اْلُمْس ــِه؟ ق ــوَل اللَّ ــا رَُس ــْم ي ــن ُه وا، م ــِ�ُ ــوا َوَخ : َخابُ ــو َذرٍّ ــال أب ــراراً، ق ــاَلَث م ــلم، ثَ وس

ــَكاِذِب()5( ــِف اْل ــْلَعَتُه ِباْلَحِل ــُق ِس ــاُن، َواْلُمَنفِّ َواْلَمنَّ

.245 /7 ، ي
ن النسا�أ 1. حاشية السندي عىل س�ن

ن ابن ماجة، 1/ 160. ح س�ن 2. رسش

ح النووي، 2/ 116. 3. صحيح مسلم ب�ش

ح النووي، 14 /62. 4. صحيح مسلم ب�ش

زار، والمن بالعطية، وتنفيق السلعة بالحلف.... يمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال االإ 5. صحيح مسلم، كتاب االإ

لم�ة العددصالة مسبل الثوب
ك
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فالرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، يتوعــد مســبل الثــوب خيــالء 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:  

، والزهــو، والتبخــ�ت  ســالم، قــال النــووي: المخيلــة، والبطــر، والكــ�ب الخيــالء خلــق يذمــه االإ  

، وهــو رجــل  كلهــا بمعــ�ن واحــد، وهــو حــرام، ويقــال: خــال الرجــل خــاالً، واختــال اختيــاالً، إذا تكــ�ب

)2( . ــ�ب ــب ك ــال، أي صاح ــب خ ــ�ب وصاح ــال، أي متك خ

ي عــاله، عــن الكــ�ب واالســتعالء عــىل الخلــق، فقــال جــل شــأنه: }َواَل 
وقــد نهــى اللــه، جــل �ن  

ُئُه ِعْنــَد َربِّــَك  ي ااْلأَرِْض َمرًَحــا ِإنَّــَك َلــْن تَْخــِرَق ااْلأَرَْض َوَلــْن تَْبُلــَغ اْلِجَبــاَل طُــواًل * ُكلُّ َذِلــَك َكاَن َســيِّ ِ
تَْمــِش �ن

)38  - رساء:37  َمْكُروًهــا{)االإ

ــن  ــه ع ــة نهي ــه، المتضمن ــان البن ــة لقم ــة وصي ــه الكريم ــا آيات ي ثناي
ــم �ن ــرآن الكري ــت الق وأثب  

ــَه اَل  ي ااْلأَرِْض َمرَحــاً ِإنَّ اللَّ ِ
ــاِس َواَل تَْمــِش �ن َك ِللنَّ ــْر َخــدَّ تصعــ�ي الخــد للنــاس، فقــال ســبحانه: }َواَل تَُصعِّ

ي االأرض مرحــاً، كنايــة عــن ذم 
ي �ن

يُِحــبُّ ُكلَّ ُمْخَتــاٍل َفُخوٍر{)لقمــان: 18(، وتصعــ�ي الخــّد للنــاس والمــىش

ــق. ــىل الخل ــتعالء ع ــ�ب واالس ــة والك المخيل

ــم  ــي بعضه ــه، فف ــن خلق ــن م ي ــآل المتك�ب ــدة لم ــة عدي ــم أمثل ــه الكري ي قرآن
ــه �ن ب الل ورصن  

ي ااْلأَرِْض َوَمــا  ِ
ُوا �ن َ َنــاِت َفاْســَتْك�ب يقــول عــز وجــل: }َوَقــاُروَن َوِفرَْعــْوَن َوَهاَمــاَن َوَلَقــْد َجاَءُهــْم ُمــوَ� ِباْلَبيِّ

ــُة  ْيَح ــُه الصَّ ــْن أََخَذتْ ــْم َم ــا َوِمْنُه ــِه َحاِصًب ــْلَنا َعَلْي ــْن أَرَْس ــْم َم ــِه َفِمْنُه ــا ِبَذنِْب ــُكالًّ أََخْذنَ َ * َف ن ــاِبِق�ي ــوا َس َكانُ

ــُهْم  ــوا أَنُْفَس ــْن َكانُ ــْم َوَلِك ــُه ِلَيظِْلَمُه ــا َكاَن اللَّ ــا َوَم ــْن أَْغَرْقَن ــْم َم ــِه ااْلأَرَْض َوِمْنُه ــْفَنا ِب ــْن َخَس ــْم َم َوِمْنُه

يَظِْلُمــوَن {)العنكبــوت:39 - 40(

1. عون المعبود، 11/ 95.

ح النووي، 14 /60 - 61. 2. صحيح مسلم ب�ش
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ُوَن{ )الصافات: 35( وقــال ســبحانه عــن أمثالهم: }ِإنَُّهــْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َلُهــْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه يَْســَتْك�بِ   

ين توعدهــم بجهنــم مثــوى لهــم، حســب مــا نصــت عــىل ذلــك آيــات  ومــن تبكيــت المســتك�ب  

ي  ِ
َباِتُكــْم �ن ــاِر أَْذَهْبُتــْم طَيِّ قرآنيــة عديــدة، حيــث يقــول جــّل شــأنه: }َويـَـْوَم يُْعــرَُض الَِّذيــَن َكَفــُروا َعــىَل النَّ

 ِ ْ ي ااْلأَرِْض ِبَغــ�ي ِ
ُوَن �ن نَْيــا َواْســَتْمَتْعُتم ِبَهــا َفاْلَيــْوَم تُْجــَزْوَن َعــَذاَب اْلُهــوِن ِبَمــا ُكنُتــْم تَْســَتْك�بِ َحَياِتُكــُم الدُّ

ــُقوَن{)االأحقاف:20( ــْم تَْفُس ــا ُكنُت ــقِّ َوِبَم اْلَح

ــَماِء َواَل  ــَواُب السَّ ــْم أَبْ ــُح َلُه ــا اَل تَُفتَّ ُوا َعْنَه َ ــَتْك�ب ــا َواْس ــوا ِبآيَاِتَن بُ ــَن َكذَّ ــال: }ِإنَّ الَِّذي ــال تع وق  

ــَم ِمَهــاٌد  َ * َلُهــْم ِمــْن َجَهنَّ ن ي َســمِّ اْلِخَيــاِط َوَكَذِلــَك نَْجــِزي اْلُمْجِرِمــ�ي ِ
َّ يَِلــَج اْلَجَمــُل �ن ــَة َحــ�ت يَْدُخُلــوَن اْلَجنَّ

{)االأعــراف:40 - 41( َ ن َوِمــْن َفْوِقِهــْم َغــَواٍش َوَكَذِلــَك نَْجــِزي الظَّاِلِم�ي

ــَن  ــَم َخاِلِدي ــَواَب َجَهنَّ ــواْ أَبْ ــال تعال:}َفاْدُخُل ــم، فق ــذاب ألي ــتك�ب بع ــبحانه المس ــد س وتوع  

ــَم َخاِلِديــَن ِفيَهــا َفِبْئــَس َمْثــَوى  يَن{)النحــل:29(، }ِقيــَل اْدُخُلــوا أَبْــَواَب َجَهنَّ ِ ِّ ِفيَهــا َفَلِبْئــَس َمْثــَوى اْلُمَتَك�ب

ــر:76(،  يَن{)غاف ِ ِّ ــَوى اْلُمَتَك�ب ــَس َمْث ــا َفِبْئ ــَن ِفيَه ــَم َخاِلِدي ــَواَب َجَهنَّ ــوا أَبْ ــر:72(، }اْدُخُل ــَن{ )الزم ي ِ ِّ اْلُمَتَك�ب

ــْم  اً َكأَن لَّ ــَتْك�بِ ــِ�ُّ ُمْس ــمَّ يُ ــِه ثُ ــىَل َعَلْي ــِه تُْت ــاِت اللَّ ــَمُع آيَ ــٍم* يَْس ــاٍك أَِثي ــُكلِّ أَفَّ ــٌل لِّ وقــال ســبحانه: }َويْ

ــْم ِإنَّ  ــَتِجْب َلُك ي أَْس ِ
ــُم اْدُعــو�ن ــاَل َربُُّك ُْه ِبَعــَذاٍب أَِليٍم{)الجاثيــة:7 - 8(، وقــال تعــال: }َوَق ِّ ــَمْعَها َفَبــ�ش يَْس

ــر:60( ــَم َداِخِريَن{)غاف ــَيْدُخُلوَن َجَهنَّ ي َس ِ
ــاَد�ت ــْن ِعَب ُوَن َع ــَتْك�بِ ــَن يَْس الَِّذي

َْعــَراِف  ين يــوم الديــن، فيقــول جــل شــأنه: }َونـَـاَدى أَْصَحــاُب االأ ويصــف اللــه حــال المســتك�ب  

ُوَن{)االأعراف:48(، وحال  َ َعنُكــْم َجْمُعُكــْم َوَمــا ُكنُتــْم تَْســَتْك�بِ ِرَجــاالً يَْعِرُفونَُهــْم ِبِســيَماُهْم َقاُلــواْ َمــا أَْغــ�ن

ــِن  ين وهــم يواجهــون شــدة المــوت وســكراته صعــب،  حيــث يقــول تعــال: }َوَمــْن أَظَْلــُم ِممَّ المســتك�ب

ــُه  ــَل َمــا أَنَــزَل الّل ٌء َوَمــن َقــاَل َســأُنِزُل ِمْث ْ ي َ َّ َوَلــْم يُــوَح ِإَلْيــِه �ش ــِه َكِذبــاً أَْو َقــاَل أُْوِحــَي ِإَلي َى َعــىَل الّل َ
اْفــ�ت

ي َغَمــَراِت اْلَمــْوِت َواْلَمالآِئَكــُة بَاِســطُواْ أَيِْديِهــْم أَْخِرُجــواْ أَنُفَســُكُم اْلَيــْوَم تُْجَزْوَن  ِ
َوَلــْو تـَـَرى ِإِذ الظَّاِلُمــوَن �ن

لم�ة العددصالة مسبل الثوب
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ُوَن{)االأنعام:93( ــَتْك�بِ ــِه تَْس ــْن آيَاِت ــْم َع ــقِّ َوُكنُت َ اْلَح ْ ــ�ي ــِه َغ ــىَل الّل ــوَن َع ــْم تَُقوُل ــا ُكنُت ــوِن ِبَم ــَذاَب اْلُه  َع

ــَة  ، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال: )اَل يَْدُخــُل اْلَجنَّ ي ــِه بــن َمْســُعوٍد، عــن النــ�ب وعــن عبــد اللَّ  

ــُه  ــًنا، َونَْعُل ــُه َحَس ــوَن ثَْوبُ ــبُّ أَْن يَُك ــَل يُِح ــٌل: ِإنَّ الرَُّج ــال رَُج ، ق ٍ ْ ــ�ب ــن ِك ــاُل َذرٍَّة م ــِه ِمْثَق ي َقْلِب
ــن كان �ن م

)1(، َوَغْمــُط النــاس)2(()3( ُ بَطَــُر اْلَحــقِّ ْ َحَســَنًة؟ قــال: ِإنَّ اللَّــَه َجِميــٌل يُِحــبُّ اْلَجَمــاَل، اْلِكــ�ب

ي - أو قــال أبــو اْلَقاِســِم-  صــىل اللــه عليــه وســلم: )بَْيَنَمــا رَُجــٌل  ي ُهَريْــرََة، قــال النــ�ب وعــن أَ�ب  

َتــُه)4(، ِإْذ َخَســَف اللــه ِبــِه، َفُهــَو يََتَجْلَجــُل)5( إل يـَـْوِم اْلِقَياَمِة()6( ــٌل ُجمَّ ي ُحلَّــٍة تُْعِجُبــُه نَْفُســُه، ُمرَجِّ
ي �ن  يَْمــىشِ

ــه  ــه علي ــىل الل ــِه، ص ــوَل اللَّ ــه، أَنَّ رَُس ــاُه حدث ــِه، أَنَّ أَبَ ــد اللَّ ــن عب ــاِلِم ب ــن َس ــة ع ي رواي
و�ن  

ي االأرض إل يَــْوِم اْلِقَياَمــِة()7(
وســلم، قــال: )بَْيَنــا رَُجــٌل يَُجــرُّ ِإَزارَُه ِإْذ ُخِســَف ِبــِه، َفُهــَو يََتَجلَّــُل �ن

ــَن  َ الَِّذي ي ِ
ــا�ت ــْن آيَ ُف َع ــأرَْصِ ــز وجل:}َس ــه ع ــاً لقول ــق، مصداق ــن الح ــون ع ون ضال ــتك�ب والمس  

ِ اْلَحــقِّ َوِإن يـَـَرْواْ ُكلَّ آيـَـٍة الَّ يُْؤِمُنــواْ ِبَهــا َوِإن يـَـَرْواْ َســِبيَل الرُّْشــِد الَ يَتَِّخــُذوُه َســِبيالً  ْ َرِْض ِبَغــ�ي ي االأ ِ
ُوَن �ن َّ يََتَكــ�ب

{)االأعــراف:146( َ ن ــا َغاِفِل�ي ــواْ َعْنَه ــا َوَكانُ ــواْ ِبآيَاِتَن بُ ــْم َكذَّ ــَك ِبأَنَُّه ــِبيالً َذِل ــُذوُه َس ــيِّ يَتَِّخ ــِبيَل اْلَغ ــَرْواْ َس َوِإن يَ

ــادة، أم بنواحــي الســلوك االأخــرى،  واالســتكبار مرفــوض ســواء ارتبــط بالعقيــدة، أم بالعب  

بـُـوَن َوَمــن يَْســَتنِكْف  واللــه تعــال يقــول: }لَّــن يَْســَتنِكَف اْلَمِســيُح أَن يَُكــوَن َعْبــداً لِّّلــِه َوالَ اْلَمالآِئَكــُة اْلُمَقرَّ

ُُهْم ِإَليــِه َجِميعاً{)النســاء: 172( ُ ْ َفَســَيْح�ش َعــْن ِعَباَدِتــِه َويَْســَتْك�بِ

اً.  1. بطر الحق: هو دفعه وإنكاره ترفعاً وتج�ب

ي الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه.
2. غمط الناس: معناه احتقارهم يقال �ن

يمان، باب تحريم الك�ب وبيانه. 3. صحيح مسلم، كتاب االإ

، أو هو مجمع شعر الرأس. ن 4. مرجل جمته: م�ح رأسه، والجمة هي الشعر الذي يتدل إل الكتف�ي

ي أعماق االأرض والجلجلة الحركة مع الصوت.
5.يتجلجل: يتحرك �ن

6. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيالء.

7. المرجع نفسه.
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مقام املتنزهني عن االستكبار:  

ن بحســن المثوبــة،  ين؛ فــإن اللــه ســبحانه يعــد المتواضعــ�ي ي مقابــل وعيــد المســتك�ب
�ن  

ي ااْلأَرِْض َواَل َفَســاداً  ِ
اُر ااْلآِخــرَُة نَْجَعُلَهــا ِللَِّذيــَن اَل يُِريــُدوَن ُعُلــّواً �ن  فيقــول عــز وجــل:  }ِتْلــَك الــدَّ

{)القصص:83( َ ن َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّق�ي

ي هؤالء 
ون، و�ن ن والرهبــان يكونون أقرب مودة للذيــن آمنوا الأنهم ال يســتك�ب وبعــض القسيســ�ي  

ًة  ُكــوا َوَلَتِجــَدنَّ أَْقَربَُهــْم َمَودَّ َ ْ يقــول تعــال: }َلَتِجــَدنَّ أََشــدَّ النَّاِس َعــَداَوًة ِللَِّذيــَن آَمُنــوا اْلَيُهــوَد َوالَِّذيَن أرَسش

ُوَن {)المائدة: 82( َ َورُْهَبانًا َوأَنَُّهْم اَل يَْســَتْك�بِ ن يِســ�ي  ِللَِّذيــَن آَمُنــوا الَِّذيــَن َقاُلوا ِإنَّا نََصاَرى َذِلــَك ِبأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّ

ون، فقــال عــز  وأثــ�ن اللــه عــىل فئــات مــن خلقــه، الأن مــن ســماتهم الرئيســة أنهــم ال يســتك�ب  

ُوَن َعــْن ِعَباَدِتــِه َويَُســبُِّحونَُه َوَلــُه يَْســُجُدوَن{)االأعراف: 206(، وقــال  وجــل: }ِإنَّ الَِّذيــَن ِعنــَد َربِّــَك الَ يَْســَتْك�بِ

ُوَن{)النحل:49( ي االأَرِْض ِمــن َدآبَّــٍة َواْلَمالآِئَكــُة َوُهــْم الَ يَْســَتْك�بِ ِ
ــَماَواِت َوَمــا �ن ي السَّ ِ

 تعال:}َوِلّلــِه يَْســُجُد َمــا �ن

وَن )االأنبياء:19( ُوَن َعْن ِعَباَدِتِه َواَل يَْســَتْحِ�ُ ــَماَواِت َوااْلأَرِْض َوَمْن ِعنَدُه اَل يَْســَتْك�بِ ي السَّ ِ
}َوَلُه َمن �ن   

ــْم اَل  ــْم َوُه ــِد َربِِّه ــبَُّحوا ِبَحْم داً َوَس ــجَّ ــرُّوا ُس ــا َخ ــُروا ِبَه ــَن ِإَذا ُذكِّ ــا الَِّذي ــُن ِبآيَاِتَن ــا يُْؤِم }ِإنََّم  

)1 5 : ة لســجد ا ( } وَن ُ يَْسَتْك�بِ

آراء العلامء يف حكم إسبال الثوب:  

، ففــي صحيــح مســلم، بـَـاب تَْحِريِم  ْ يتفــق العلمــاء عــىل تحريــم إســبال الثــوب بقصــد الِكــ�ب  

، وفيــه عــن ابــن ُعَمــَر: أَنَّ رَُســوَل  ــْوِب ُخَيــاَلَء، َوبََيــاِن َحــدِّ مــا يَُجــوُز ِإرَْخــاُؤُه إليــه، ومــا يُْســَتَحبُّ َجــرِّ الثَّ

)
1

ــاَلَء( )* ــُه ُخَي ــرَّ ثَْوبَ ــه إل مــن َج ــُر الل ــه وســلم، قــال: )اَل يَْنظُ ــه علي ــِه، صــىل الل اللَّ

* صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيالء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب.
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ك
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ــوَل  ــرََة، أَنَّ رَُس ي ُهَريْ ــن أ�ب ــه ع ــاَلِء، وفي ــن اْلُخَي ــُه م ــرَّ ثَْوبَ ــن َج ــاب م ــاري، بَ ــح البخ ي صحي
و�ن  

اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم،  قــال: )اَل يَْنظُــُر اللــه يــوم اْلِقَياَمــِة إل مــن َجــرَّ ِإَزارَُه بَطَــًرا( )1(

ي اْلَقاُمــوِس، اْلَبطـَـُر النََّشــاُط، َوِقلَّــُة 
َ اْلُخَيــالِء، و�ن ي نيــل االأوطــار، أن اْلَبطـَـَر َمْعَنــاُه َمْعــ�ن

جــاء �ن  

ــَة.)2( ــَتِحقَّ اْلَكَراَه ِ أَْن يَْس ْ ــ�ي ــن َغ ِء م ْ ي َّ ــىش ــُة ال ــاُن، َوَكَراَه َُة َوالطُّْغَي ْ ــ�ي ــُش َواْلَح َه ــِة، َوالدَّ ْعَم ــاِل النِّ اْحِتَم

ــه وســلم:  ــه علي ــِه، صــىل الل ــال رســول اللَّ ــه عنهمــا: ق ي الل
ــَر، ر�ن ــن ُعَم ــِه ب ــد اللَّ وعــن َعْب  

ــالء( )3( ــُه خي ــرَّ ثَْوبَ ــه أيضــاً: )مــن َج ــِة( وعن ــوم اْلِقَياَم ــه ي ــه إلي ــْر الل ــم يَْنظُ ــًة ل ــُه َمِخيَل ــرَّ ثَْوبَ  )مــن َج

، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ي ي اللــه عنــه، عــن النــ�ب
وعــن َســاِلِم بــن عبــد اللَّــِه، عــن أبيــه، ر�ن  

ــِه، ِإنَّ  ــٍر: يــا رَُســوَل اللَّ ــِة، قــال أبــو بَْك ــر اللــه إليــه يــوم اْلِقَياَم ــاَلَء لــم يَْنظُ ــُه ُخَي قــال: )مــن َجــرَّ ثَْوبَ

، صــىل اللــه عليــه وســلم: َلْســَت  ي ِْخي، إال أَْن أَتََعاَهــَد ذلــك منــه، فقــال النــ�ب َ ْي ِإَزاِري يَْســ�ت أََحــَد ِشــقَّ

ــق،  ي بكــر الصدي ــه وســلم، عــىل اســتيضاح أ�ب ــه علي ــاَلَء()4(، ورد الرســول، صــىل الل ــُه ُخَي ــْن يَْصَنُع ِممَّ

ــذه  ــن به ــم يك ــا إن ل ، أم ــ�ت ــة والتبخ ــط بالمخيل ــوب مرتب ــبل الث ــد مس ــد أن وعي ــه، يؤك ــه عن ي الل
ر�ن

ــه. ــم ذات ــبال الحك س ــذ االإ ــال يأخ ــة، ف ــع المقيت الدواف

زار، وذم صانعــه،  ي النهــي عــن إســبال االإ
فهــذه الروايــات الصحيحــة تقيــد مطلــق مــا جــاء �ن  

ي 
ــ�اً �ن ــاء مف ــا ج ــالء، كم ــه خي ــار طرف ــى إزاره، الج ــو المرخ ــبل، ه ن أن المس ــ�ي ــووي يب ــام الن م واالإ

، وهــذا التقييــد بالجــر خيــالء  الحديــث االآخــر، ال ينظــر اللــه إل مــن يجــر ثوبــه خيــالء، والخيــالء الكــ�ب

 ، ي يخصــص عمــوم المســبل إزاره، ويــدل عــىل أن المــراد بالوعيــد مــن جــره خيــالء، وقــد رخــص النــ�ب

ي اللــه عنــه، وقــال: )لســت منــه( إذ كان جــره 
ي بكــر الصديــق، ر�ن ي ذلــك الأ�ب

صــىل اللــه عليــه وســلم، �ن

ــالء. )5( لغــ�ي الخي

1. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيالء.

2. نيل االأوطار 2 /114.

3. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غ�ي خيالء.

4. التخريج نفسه.

ح النووي: 2/ 116 5. صحيح مسلم ب�ش
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ي عــون المعبــود، أن المــراد بجــر الثــوب خيــالء، هــو جــره عــىل وجــه االأرض، وهــو 
جــاء �ن  

)
1

ــاِر()* َزاِر َفِفــي النَّ ِ مــن ااْلإِ
ن ْ الموافــق لقولــه صــىل اللــه عليــه وســلم: )مــا أَْســَفَل مــن اْلَكْعَبــ�ي

ي قولــه: 
ي صيغــة )مــن( �ن

ســبال محــرم عــىل الرجــال والنســاء؛ لمــا �ن وظاهــر الحديــث أن االإ  

ســبال للنســاء، كمــا رصح بذلــك ابــن  ن أجمعــوا عــىل جــواز االإ )مــن جــر( مــن العمــوم، ولكــن المســلم�ي

 . ن ح الســ�ن ي رسش
رســالن �ن

وظاهــر التقييــد بقولــه: )خيــالء( يدل بمفهومــه عىل أن جر الثــوب لغ�ي الخيــالء ال يكون داخالً   

: مفهومــه أن الجار لغ�ي الخيــالء ال يلحقــه الوعيد، إال أنــه مذموم.  ي هــذا الوعيــد، قــال ابــن عبــد الــ�ب
 �ن

هــا فهو مكروه.  ، إن كان للخيالء، فإن كان لغ�ي ن ســبال تحــت الكعبــ�ي وقــال النــووي: ال يجوز االإ   

ــالء؛ الأن  ــه، ويقــول: ال أجــرّه خي ــه كعب : ال يجــوز للرجــل أن يجــاوز بثوب ي ــن العــر�ب وقــال اب  

ه.  النهــي قــد تناولــه لفظــاً، فإطالــة ذيلــه دالــة عــىل تكــ�ب

سبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيالء، ولو لم يقصده الالبس.                 وحاصله أن االإ

ي بكــر: إنــك لســت ممــن يفعــل ذلــك خيــالء، ت�يــح بــأن منــاط  : إن قولــه الأ�ب ي
وعــن الشــوكا�ن  

ه، فــال بــد مــن حمــل القــول:  ســبال قــد يكــون للخيــالء، وقــد يكــون لغــ�ي التحريــم الخيــالء، وأن االإ

ــك  ــل ذل ــن فع ــاً إل م ــد موجه ــون الوعي ــب، فيك ــرج الغال ــرج مخ ــه خ ــىل أن ــة(  ع ــن المخيل ــا م )فإنه

ورة، فــإن  اختيــاالً، والقــول بــأن كل إســبال مــن المخيلــة أخــذاً بظاهــر بعــض االأحاديــث تــرده الــ�ن

كل أحــد يعلــم أن مــن النــاس مــن يســبل إزاره مــع عــدم خطــور الخيــالء ببالــه، ويــرده مــا تقــدم مــن 

ي 
ن االأحاديــث، وعــدم إهــدار قيــد الخيــالء، المــ�ح بــه �ن ي بكــر،  وبهــذا يحصــل الجمــع بــ�ي قولــه الأ�ب

. ن ــ�ي الصحيح

ي النار.
ن فهو �ن * صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعب�ي

لم�ة العددصالة مسبل الثوب
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ي الت�يــح بــأن اللــه ال يحــب المســبل، مقيــد بالخيــالء، وحمــل المطلــق 
  فغايــة مــا �ن

ــد  ــ�ي قص ــن غ ــو ع ــبال، ول س ــات ذم االإ ــض الرواي ــن بع ــر م ــون الظاه ــا ك ــب، وأم ــد واج ــىل المقي ع

)
1

*(. ي
 الخيــالء، فمــا بمثــل هــذا الظاهــر تعــارض االأحاديــث الصحيحــة، انتهــى مضمــون كالم الشــوكا�ن

ي الفهــم مــا 
وح واالآراء والقيــود والخــالف �ن زار فيهــا مــن الــ�ش فمســألة إســبال الثــوب أو االإ  

فيهــا، والمتفــق عليــه فيهــا أن فعــل ذلــك مخيلــة حــرام قطعــاً، فالخيــالء مــن الكــ�ب االآثــم، والفعــل 

ــر. المنك

دروس ومواعظ وخواطر من مسألة صالة مسبل اإلزار:  

ي أدلتهــا واالآراء الفقهيــة الخاصــة بهــا أن 
زار أو الثــوب، و�ن ي مســألة إســبال االإ

يمكــن للمتدبــر �ن  

ي ينبغي 
يخلــص إل بعــض الــدروس والخواطــر البنــاءة، وأن يســتنتج العديــد مــن العــ�ب والعظات، الــ�ت

: ن االعتبــار والحســبان عنــد البحــث بهــا، وبمــا يشــابهها مــن المســائل، ومــن تلــك العــ�ب  أن تؤخــذ بعــ�ي

، مــا دام  ن كــ�ي ي الخــالف وال�ت
ــة، ينبغــي أن ال تأخــذ أكــ�ش مــن حجمهــا، �ن   هــذه مســألة فرعي

ــق  ــأنها، والمتعل ــه بش ــق علي ــاق المتف ــارج نط ــة، خ ــة واجتهادي ي ية وب�ش ــ�ي ــآراء تفس ــق ب ــر يتعل االأم

ة. اً وخيــالء، فهــذا إثــم ال يمــاري فيــه ذو بصــ�ي بتحريــم إســبال الثــوب تكــ�ب

ه أخــذاً بــرأي وارد بشــأنه، مــع  ي تقديــر حكمــه وتفســ�ي
وتضخيــم االأمــر الفرعــي المختلــف �ن  

تجاهــل االآراء االأخــرى بخصوصــه، أو الجهــل بهــا، هــو مــن التعصــب المقيــت، والجهــل المطبــق، 

ي الفهــم والمواقــف.
ن �ن والمســلم ينــأى بنفســه عــن أن يكــون مــن المنغلقــ�ي

ة، وعــداء يســتهدفهم ودينهم ومقدســاتهم،  وأمــام مــا يواجهــه المســلمون من أزمــات خط�ي  

ــة. ــة عظيم ــل طام ــكلة ب ــول مش ــاب االأص ــىل حس ــروع ع ي الف
ــغال �ن ــإن االنش ف

* عون المعبود، 11/ 96 - 97، )بت�ف(.
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والحكــم ببطــالن صــالة النــاس أو تأثيمهــم دون دليــل قاطــع، ورأي فقهــي جــازم، أو   

ــ�ش  ــن أك ــىل الباط ــا ع ــز جله ي يرك
ــ�ت ــة، ال ــات الديني ــع التوجيه ــض، م ، يتناق ــكىلي ــبب ش ــتناداً إل س اس

مــن الظاهــر، فعنــد تســوية صفــوف الصــالة تــم ربــط التوجيــه الخــاص بهــذا االأمــر الظاهــر بصــالح 

ي 
ــا �ن ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، يَْمَســُح َمَناِكَبَن ــو َمْســُعوٍد: )كان رســول اللَّ القلــوب، حيــث يقــول أب

َهــى، ثـُـمَّ  ي ِمْنُكــْم أُوُلــو ااْلأَْحــاَلِم َوالنُّ ِ
ــاَلِة، َويَُقــوُل: اْســَتُووا، وال تَْخَتِلُفــوا، َفَتْخَتِلــَف ُقُلوبُُكــْم، ِلَيِلــ�ن الصَّ

. )
1

ــا( )* ــدُّ اْخِتاَلًف ــْوَم أََش ــْم اْلَي ــُعوٍد: َفأَنُْت ــو َمْس ــال أب ــْم، ق ــَن يَُلونَُه ــمَّ الَِّذي ــْم، ثُ ــَن يَُلونَُه الَِّذي

  فالحرص عىل تجنب مسببات اختالف القلوب- وهو أمر باطن، تظهر آثاره عىل الظاهر- يبدو 

يف. ي هذا الحديث ال�ش
جلياً �ن

وإنــكار المنكــر إن اســتجلب منكــراً أشــد، يكــون الكــف عنــه الزمــاً، فاللــه جعــل الفتنــة أكــ�ب    

ــْهِر اْلَحــَراِم ِقَتــاٍل ِفيــِه ُقــْل ِقَتــاٌل ِفيــِه  مــن القتــل رغــم بشــاعته، فقــال ســبحانه: }يَْســأَُلونََك َعــِن الشَّ

ُ ِعنــَد الّلــِه َواْلِفْتَنــُة  َ ٌ َوَصــدٌّ َعــن َســِبيِل الّلــِه َوُكْفــٌر ِبــِه َواْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم َوِإْخــَراُج أَْهِلــِه ِمْنــُه أَْكــ�ب َكِبــ�ي

وُكــْم َعــن ِديِنُكــْم ِإِن اْســَتطَاُعواْ َوَمــن يَرْتـَـِدْد ِمنُكــْم َعــن  َ يَرُدُّ َّ ُ ِمــَن اْلَقْتــِل َوالَ يََزاُلــوَن يَُقاِتُلونَُكــْم َحــ�ت َ أَْكــ�ب

اِر ُهــْم ِفيَها  نَْيــا َواالآِخــرَِة َوأُْوَلـــِئَك أَْصَحــاُب النَّ ي الدُّ ِ
ِديِنــِه َفَيُمــْت َوُهــَو َكاِفــٌر َفأُْوَلـــِئَك َحِبطـَـْت أَْعَماُلُهــْم �ن

َخاِلُدوَن{)البقــرة:217(، نعــم الفتنــة أكــ�ب عنــد اللــه وأعظــم مــن القتــل.

والمســلمون يلزمهــم أن يتعاهــدوا حبهــم لبعضهــم بعضــاً، ورحمتهــم ببعــض، أكــ�ش بكثــ�ي    

ي االرتــداء، فهــذه مســألة فرعيــة خاصــة، وتلــك مســألة 
مــن لــزوم تعهدهــم ثيابهــم لتوافــق االأول �ن

ــة. ــة عام جذري

* صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف، وإقامتها، وفضل االأول فاالأول منها، واالزدحام عىل الصف 
مام. االأول، والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل، وتقريبهم من االإ

لم�ة العددصالة مسبل الثوب
ك
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هــم، والتحذيــر مــن التطــاول  ام علمــاء الديــن وتوق�ي   ومــن االأهميــة بمــكان عظيــم، احــ�ت

ــول  ــال رس ــال: ق ــرََة، ق ي ُهَريْ ــن أ�ب ــح، ع ــد�ي الصحي ــث الق ي الحدي
ــم، و�ن ــتخفاف به ــم، واالس عليه

 َّ ــا َفَقــْد آَذنُْتــُه ِبالَحــرِْب، َوَمــا تََقــرََّب ِإَلي اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم : )ِإنَّ اللَّــَه َقــاَل: َمــْن َعــاَدى ِلي َوِليًّ

ــُه، َفــِإَذا  َّ أُِحبَّ َواِفــِل َحــ�ت َّ ِبالنَّ َْضــُت َعَلْيــِه، َوَمــا يَــَزاُل َعْبــِدي يََتَقــرَُّب ِإَلي َ ــا اْف�ت َّ ِممَّ ٍء أََحــبَّ ِإَلي ْ ي َ َعْبــِدي ِبــىش

ي  ِ
ي يَْبِطــُش ِبَهــا، َوِرْجَلــُه الَّــ�ت ِ

أَْحَبْبُتــُه: ُكْنــُت َســْمَعُه الَّــِذي يَْســَمُع ِبــِه، َوبـَـَ�َُه الَّــِذي يُْبــِ�ُ ِبــِه، َويـَـَدُه الَّــ�ت

ِدي  ٍء أَنـَـا َفاِعُلــُه تـَـرَدُّ ْ ي َ ْدُت َعــْن �ش ي اَلأُِعيَذنَّــُه، َوَمــا تـَـرَدَّ ِ
ِ اْســَتَعاَذ�ن

ن ــُه، َوَلــ�أِ ُْعِطَينَّ ي اَلأ ِ
ي ِبَهــا، َوِإْن َســأََل�ن يَْمــىشِ

)
1

ــرَُه َمَســاَءتَُه()* ــا أَْك َ ــْوَت َوأَن ــرَُه الَم ــِن، يَْك ــِس الُمْؤِم ــْن نَْف َع

اً،  ي ديننــا لنكــون ممــن أراد بهــم خــ�ي
هنــا �ن هدانــا اللــه لخــ�ي القــول، وأحســن العمــل، وَفقَّ   

ونفعنــا بمــا علمنــا، ونفــع بنــا، إنــه ســبحانه موالنــا ونارصنــا ومثبــت قلوبنــا، وحافــظ أمورنــا، ونارصنــا 

بإذنــه وعونــه ســبحانه عــىل مــن يعادينــا ويظلمنــا، فذلــك وعــد موعــود، وأمــر قريــب قريــب، ولــو كــره 

ــم. ــه القوي ــتقيم، ودين ــه المس ــن رصاط الل ــون ع ــون، والزائغ الضال

* صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع.
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مقدمة:  

ــه البيــان، والصــالة والســالم عــىل  نســان، وعمّل ــم القــرآن، وخلــق االإ الحمــد للــه الــذي عّل  

َّ بســنته إل  ن ي المصطفــى، معلمنــا وقائدنــا وشــفيعنا، وقدوتنــا، وعــىل آلــه وصحبــه، ومــن اســ�ت النــ�ب

ــد؛ ــن، وبع ــوم الدي ي

ي الكثــ�ي للمعلــم، وللذيــن يقدرونــه ويقفــون 
ي هــذه االأيــام تعــ�ن

فــإن الكتابــة عــن المعلــم �ن  

ورة اســتعادة مكانــة المعلــم، وتعزيــز ثقتــه بنفســه، خاصــة  ي رصن
إل جانبــه، وينصفونــه؛ لتســاهم �ن

ن أبنــاء شــعبه؛ لــذا آثــرت باعتبــاري معلمــاً فلســطينياً دخلــت  ي يســتحقها بــ�ي
أنــه ال يتبــوأ المكانــة الــ�ت

ي 
ي �ن

ــطي�ن ــم الفلس ــن المعل ــب ع ــي أن أكت ــدر�ي والجامع ــس الم ي التدري
ن �ن ــ�ي ــابع والثالث ــي الس ي عام

�ن

ي مقــالي هــذا إن شــاء 
ــوم قصــة ســأرسدها �ن ي 14/ 12 مــن كل عــام، ولهــذا الي

ــذي يكــون �ن يومــه، ال

 . ــف خــ�ي ــت بأل ي كل عــام وأن
ــا الفلســطي�ن ــة نقــول لمعلمن ــه، وبداي الل

، وســأعرض أقــواالً وقصائــد  ن ي المقــال أيضــاً أهميــة التعليــم لــدى الفلســطيني�ي
ســأتناول �ن  

ــام. ي هــذه االأي
ــا الفلســطي�ن ســالمي ال المعلــم، وحــال معلمن ــن االإ ي المعلــم، ونظــرة الدي

قيلــت �ن

أ .يوسف عدوي 

باحث وكاتب ومحارض جامعي                                                        

 العدد
ف

مل�
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املعلم لغة واصطالحاً:  

1. المعجم الوسيط، مادة علم، ص624.

2. المعلم الناجح، د.عبدالله العامري، ص13.

ي ممارســة إحــدى المهــن اســتقالالً، 
      - المعلــم لغــة: مــن يتخــذ مهنــة التعليــم، ومــن لــه الحــق �ن

ي نظــام الصنــاع، كالنّجاريــن والحّداديــن.)1(
وكان هــذا اللقــب أرفــع الدرجــات �ن

ات والمعلومــات  بــوي الــذي يتصــدى لعمليــة توصيــل الخــ�ب      - المعلــم اصطالحــاً: هــو القائــد ال�ت

، الذيــن يقــوم بتعليمهــم.)2( ن بويــة، وتوجيــه الســلوك لــدى المتعلمــ�ي ال�ت

أهمية التعليم لدى الفلسطينيني:  

ــم  ــدر العل ــة، ويق ــم والدراس ــق العل ــم، يعش ــف، متعل ــعب مثق ي ش
ــطي�ن ــعب الفلس الش  

، خاصــة  ن ن جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب حيــاة الفلســطيني�ي ي فلســط�ي
؛ ولهــذا يعــّد التعليــم �ن ن والمتعلمــ�ي

، واضطرارهــم للعيــش  ن ــة عــام 1948م، والنكســة عــام 1967م، وتشــتيت الفلســطيني�ي بعــد النكب

، وإجبارهــم  ن يدهــم خــارج فلســط�ي ي ظــروف صعبــة للغايــة، لــم يشــهد التاريــخ مثيــالً لهــا، وت�ش
�ن

ــح  ــ�ي مــن أمالكهــم، فأصب ــة، وفقدانهــم الكث ــات الصهيوني وح عــن أراضيهــم، وتركهــا للعصاب ن ــ�ن بال

ي 
ــة �ن ــرى، المتمثل ــرزق االأخ ــادر ال ــدان مص ــبب فق ــم؛ بس ــة له ــة ماس ــة، وحاج ورة ملح ــم رصن التعلي

. ونجــد أن العائلــة الفلســطينية تضحــي  ن يحــة عريضــة مــن الفلســطيني�ي الزراعــة والصناعــة لــدى رسش

ن  ــ�ي ــبة المتعلم ــك نس ــد ذل ــا يؤك ــا، وم ــذات أكباده ــا، فل ــم أبنائه ــل تعلي ــن أج ــس م ــالي والنفي بالغ

ي 
ــا �ن ــهادات علي ــىل ش ن ع ــ�ي ــراء، والحاصل ــن الفق ــة م ، خاص ي

ــطي�ن ــعب الفلس ــدى الش ــداً ل ــة ج العالي

ن الذيــن يضحــون  التخصصــات المختلفــة كافــة، وهــذا كلــه بفضــل اللــه تعــال، ثــم بفضــل المعلمــ�ي

ي نفوســهم. ودول العالــم 
ــالً بعــد جيــل، وزراعــة االأمــل �ن ــا، جي بشــبابهم وصحتهــم لتعليــم أبنائن

ــات.  ــة، والتخصص ــاالت كاف ي المج
ن �ن ــ�ي ن العامل ــ�ي ن المتخصص ــطيني�ي ــاءة الفلس ــهد بكف ــة تش مجتمع

ن ثالثــة أنــوع: الحكوميــة، ونســبة الطــالب فيهــا 73 %، والثانيــة لوكالــة الغــوث،  ي فلســط�ي
والمــدارس �ن

ــا 6 %. ــالب فيه ــبة الط ــة، ونس ــدارس الخاص ة الم ــ�ي ــا 21 %، واالأخ ــالب فيه ــبة الط ونس
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نظرة اإلسالم إىل العلم واملعلّمني:  

 . ي
، وحسنه االألبا�ن يمان وفضائل الصحابة والعلم، باب ثواب معلم الناس الخ�ي ي االإ

ن ابن ماجة، افتتاح الكتاب �ن 1. س�ن

مــذي: هــذا حديــث حســن  ي فضــل الفقــه عــىل العبــادة، وقــال ال�ت
مــذي، أبــواب العلــم، بــاب مــا جــاء �ن ن ال�ت 2. ســ�ن

صحيح. 

ي الظــروف 
ســالم عــىل تلقــي العلــم، وشــجع عليــه، واالهتمــام بــه، وطلبــه �ن لقــد حــّث االإ  

واالأحــوال كلهــا، وعــىل مــدى العمــر كلــه، وطلــب االهتمــام بالعلمــاء، وتقديرهــم، ورفــع شــأنهم، 

ــْل  ــوا مــن علــم ومعرفــة. قــال تعال:}ُق ي يســتحقونها بمــا أوت
ــ�ت وإنزالهــم مقاماتهــم، ودرجاتهــم ال

َهــْل يَْســَتِوي الَِّذيــَن يَْعَلُمــوَن َوالَِّذيــَن اَل يَْعَلُموَن{)الزمــر:9(.

َ اللَّــَه ِمــْن  والعلمــاء هــم أكــ�ش النــاس معرفــة باللــه، وخشــيه منــه، قــال تعــال: }ِإنََّمــا يَْخــىش  

ي القــرآن 
ي حيــاة النــاس، كانــت أول آيــة نزلــت �ن

ورتــه �ن ِعَبــاِدِه اْلُعَلَماُء{)فاطــر:28(، والأهميــة العلــم ورصن

الكريــم عــىل ســيدنا محمــد، صــىل اللــه عليــه وســلم،  تحــّث عــىل العلــم والمعرفــة والتدبــر، قــال 

ــق: 1(. ــِذي َخَلَق{)العل ــَك الَّ ــِم َربِّ ــَرأْ ِباْس تعال:}اْق

ــْن  ــه تعــال. فقــال صــىل اللــه عليــه وســلم: )َم ن أجــر عظيــم عنــد الل وللعلمــاء والمعلمــ�ي  

َعلَّــَم ِعْلًمــا َفَلــُه أَْجــُر َمــْن َعِمــَل ِبــِه، اَل يَْنُقــُص ِمــْن أَْجــِر اْلَعاِمــِل( )1(، كذلــك تســتغفر للمعلــم وتدعــو 

ــَمَواِت  ــَه َوَماَلِئَكَتــُه َوأَْهــَل السَّ لــه المخلوقــات كلهــا، مصداقــاً لقولــه صــىل اللــه عليــه وســلم: )ِإنَّ اللَّ

)2() َ ْ ــ�ي ــاِس الَخ ــِم النَّ ــىَل ُمَعلِّ ــوَن َع ــوَت َلُيَصلُّ َّ الُح ــ�ت ــا َوَح ي ُجْحِرَه ِ
ــَة �ن ْمَل َّ النَّ ــ�ت َ َح ن ــ�ي َرَِض َواالأ

ــام  ــم، واالهتم ه ــم، وتوق�ي امه ــىل اح�ت ــث ع ــم، وح ن حقوقه ــ�ي ــى المعلم ــالم أعط س فاالإ  

ســالم، وبالتــالي يكــون  ي ســبيل اللــه، والــذي هــو قــوام االإ
بهــم، واعتــ�ب العلــم نوعــاً مــن الجهــاد �ن

المعلــم أحــد دعامــات هــذا القــوام االأساســية، فالمعلــم لــه مقــام رفيــع ومأجــور عنــد اللــه تعــال، 

، يمتــد بــه  يمــان والصــالح، ومــوروث لكثــ�ي مــن الخــ�ي ووارث الأعــالم النبــوة، ومغبــوط مــن أهــل االإ

ســالم يــرى أن رس تفــوق المجتمــع علميــاً هــو المعلــم، الــذي يكفــل التقــدم  أجــره بعــد موتــه. واالإ

ســالم الكرامــة؛ الأن المعلــم، بــال كرامــة ينتــج  ي إال بجهــد المعلــم، فمنحــه االإ
، والــذي ال يــأ�ت ن والتمــ�ي

ــاً بــال مســتقبل. وطن
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قصة يوم املعلم الفلسطيني 14 /12:  

يحمــل يــوم 14/ 12 حالــة رمزيــة وطنيــة نضاليــة، تعــود جذورهــا إل محطة نضاليــة انطلقت   

ن للقمــع والتنكيــل عــىل أيــدي ســلطات االحتــالل  ات المعلمــ�ي منــذ عــام 1972م، عندمــا تعــرض عــ�ش

ي الضفــة الغربيــة، والمطالبــة 
ي حمايــة العمليــة التعليميــة �ن

ي المتمثــل �ن
؛ لدورهــم الوطــ�ن ي

الصهيــو�ن

اب معلمــي القطــاع الحكومــي التابــع لما  بحقوقهــم، وصــوالً إل يــوم 14 /12/ 1980م، حيــث بــدأ إرصن

ي الشــهر نفســه معلمــو 
دارة المدنيــة، واســتمر )75( يومــاً، وكان قــد ســبقهم �ن كانــت تســمى وقتهــا االإ

، واســتمر )81( يومــاً، وعــرف  ابهــم الشــه�ي ي 1 /12 /1980م بإرصن
وكالــة الغــوث الدوليــة، وبالتحديــد �ن

اع الحقــوق، وشــّلت  ن اب الكرامــة، وانــ�ت : الحكومــة ووكالــة الغــوث بــإرصن ن ي القطاعــ�ي
ن �ن اب المعلمــ�ي إرصن

ن  (، وأحــد المؤسســ�ي ي الصــف االأول الثانــوي )العــارسش
، وكنــت حينهــا �ن ن ي فلســط�ي

العمليــة التعليميــة �ن

ي 
، وألقيــت مجموعــة مــن الكلمــات �ن ن اب المعلمــ�ي ي اللجــان المســاندة والداعمــة الإرصن

ن �ن الفاعلــ�ي

بيــة  ي بيــت لحــم والقــدس والخليــل. وأعلنــت وزارة ال�ت
ن �ن مؤتمــرات ولقــاءات تضامنيــة مــع المعلمــ�ي

ــة الفلســطينية، ســنة 2015م  ي الســلطة الوطني
ــم �ن ــة التعلي ــر مهن ــة تطوي ــة هيئ ــم، ومديري والتعلي

ي هــذا اليــوم، إحيــاًء للذكــرى. أمــا أول احتفــال بهــذا اليــوم 
ن �ن عــن جائــزة مســابقة معلــم فلســط�ي

ي 
اب ) 14/ 12/ 1981م( حيــث أقيــم احتفــال مركــزي �ن ــة االإرصن ي الذكــرى الســنوية االأول لبداي

فــكان �ن

ن والطــالب، وممثلــو االأطــر والتنظيمــات والمؤسســات  ه المئــات مــن المعلمــ�ي مدينــة القــدس، حــ�ن

، يحتفــى بالمعلــم  ي
الوطنيــة، تــم فيــه إعــالن يــوم 14/ 12 مــن كل عــام  يومــاً للمعلــم الفلســطي�ن

ي المجتمــع، والــدور الكبــ�ي الــذي يقــوم بــه، ويبــدو الأن 
فيــه، ويتــم تكريمــه بمــا يليــق بــه، وبمكانتــه �ن

 قطــاع معلمــي الحكومــة يزيــد بثالثــة أضعــاف وأكــ�ش عــن قطــاع معلمــي الوكالــة، تــم اختيــار يــوم     
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اب  ، وليــس 1 /12 بدايــة إرصن ي
اب معلمــي الحكومــة يومــاً للمعلــم الفلســطي�ن 14/ 12 بدايــة إرصن

ي هــذا المجــال، بتخصيــص يــوم للمعلــم، حيــث 
معلمــي وكالــة الغــوث. وكنــا قــد ســبقنا العالــم �ن

ــرة  ــه أول م ــل ب ــم العالمــي، واحتف ــاً للمعل ــام يوم ــوم 5/ 10 مــن كل ع ــص ي ــم تخصي ــد ت ــا بع فيم

كة الصــادرة عــن منظمــة  يــوم 5 /10 /1994م، وهــو بمثابــة إحيــاء لذكــرى توقيــع التوصيــة المشــ�ت

ي عــام 1966م 
بيــة والعلــوم والثقافــة ) اليونســكو( �ن العمــل الدوليــة، ومنظمــة االأمــم المتحــدة لل�ت

ي 5 /10، ولــكل 
، وأصبحــت دول العالــم جميعهــا تحتفــل بالمعلــم �ن ن ،والمتعلقــة بأوضــاع المعلمــ�ي

ي
 دولــة أيضــاً يــوم خــاص بهــا تحتفــل بالمعلــم فيــه، فعــىل ســبيل المثــال ال الحــ�: مــ� تحتفــل �ن

ي 
ازيــل �ن ي 15 /5، وال�ب

ي 7/ 3، وكولومبيــا �ن
ي 11/ 9، وألبانيــا �ن

ن �ن ي 1 /5، واالأرجنتــ�ي
21 /12، وأفغانســتان �ن

ي 16 /10.
ي 3/ 3، والتشــيىلي �ن

15 /10، ولبنــان �ن

مقوالت وقصائد شعرية قيلت يف املعلم:  

ــت  ــاً، وثّق ــت إل )37( عام ي وصل
ــ�ت ي التدريــس المــدر�ي والجامعــي، وال

ي �ن
�ت مــن خــالل خــ�ب  

المعلــم: وأكــ�ش مــن )20( قصيــدة، ولعــّل أهمهــا: ي 
أكــ�ش مــن مائــة مقولــة قيلــت �ن فيهــا 

) ن     - المعلم ناسك انقطع لخدمة العلم، كما انقطع الناسك لخدمة الدين. )أحمد أم�ي

ان( ان خليل ج�ب       - تقــوم االأوطــان عــىل كاهــل ثالثة: فالح يغذيــه، وجندي يحميه، ومعلم يربيه. )جــ�ب

    - يمتلك المعلم أعظم مهنة، إذ تتخرج عىل يديه المهن االأخرى جميعها. )نجيب محفوظ(

    - لو لم أكن ملكاً لكنت معلماً. )فيصل االأول(.

هــن لنــا، أمــا المعلــم العظيــم فهــو  ن ي�ب ح لنــا، والمتمــ�ي نــا، والجيــد يــ�ش     - المعلــم المتواضــع يخ�ب

الــذي يلهمنــا. )ويليــام آرثــر وارد(.
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ي يديــك، وعــىل نولــك فلتنســجنا ثوبــاً، إن أردت فســنكون قطعــة 
     - أيهــا المعلــم، ســنكون خيوطــاً �ن

ان( ان خليــل جــ�ب .)جــ�ب ي ثــوب العــال المتعالي
�ن

ن االأطفــال وجعلهــم يعملــون معــاً، فــإّن  ــا فيمــا يخــص تحفــ�ي ــا هــي مجــرد أداة، أّم     -  التكنولوجي

المعلــم هــو االأهم.)بيــل غيتــس(

.)محمد أحمد رشيد( ن ّ     - وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة، ووراء كل تربية عظيمة معّلم متم�ي

ــي:  ــا، وه ــد منه ــالث قصائ ــرز ث ــدت الأب ــم، ع ي المعل
ــد �ن ات القصائ ــ�ش ــعراء ع ــم الش ونظ  

مطلعهــا: الشــافعي،  مــام  االإ قصيــدة 

ي نفراته)1(
َّ عىل مّر الجفا من معلم        فإّن رسوب العلم �ن تَص�ب

ي مطلعها :
، وال�ت ي

وقصيدة الأم�ي الشعراء أحمد شو�ت  

قم للمعلم وّفه التبجيال                 كاد المعلم أن يكون رسوال )2(

، ومطلعها : ي
براهيم طوقان،عارض فيها قصيدة شو�ت وقصيدة الإ  

ي       قم للمعلم وفه التبجيال)3(
ي يقول وما درى بمصيب�ت

شو�ت

1. ديوان الشافعي، تحقيق د. مجاهد بهجت، ص60. 
، الجزء االأول، ص180. ي

2. ديوان أحمد شو�ت
3. ديوان إبراهيم طوقان، ص148.

مسؤولون وقادة وزعامء عامليون يشيدون باملعلم:   

ــة، وعــىل  ــاره بدق ــم اختي ــة رفيعــة جــداً، لهــذا يت ــة مكان ــدول المتقدم ي ال
ــم �ن ــّوأ المعل يتب  

أســس نفســية، وشــخصية، وعلميــة، وتربويــة دقيقــة، فــال يهــم فقــط الدرجــات العلميــة، إذ ينصــّب 

كــ�ب عــىل قدرتــه عــىل التعامــل مــع الطــالب، والتأثــ�ي فيهــم، والتعامــل مــع متطلباتهــم  االهتمــام االأ

ي المجتمــع، فــإن صلــح صلــح المجتمــع، 
ي المراحــل العمريــة المختلفــة، فالمعلــم حجــر االأســاس �ن

�ن

ــاً. ــاً منيع ــور، وكان قوي ــا وتط ونم
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ي 
ــ�ت ــه ال ــه، ومكانت لت ن ــم م�ن ــون المعل ل ن ــفة ي�ن ــعراء، وفالس ــاء، وش ــادة، ورؤس ــم ق ي العال

و�ن  

ّ بالمعلــم ويقــول: ي يتغــ�ن
ي تقــدم المجتمــع وتطــوره، فهــذا نــزار قبــا�ن

يســتحقها، ويشــيدون  بــدوره �ن

فضــل عظــيـم علـــّي      يشـابــه فضــل السحـابة

 فمنه تعلمت علم الكالم   وعنه أخذت أصول الكتابة

ــو  ــو(، وه ــووا تين ــم )ش ــان باس ي الياب
ــروف �ن ــو( والمع وهيت ــان )ه�ي ــور الياب اط ــذا إم�ب وه  

ن )1926 - 1989(  اطــور رقــم )124( حســب ترتيــب الخالفــة اليابانيــة التقليديــة، وحكــم مــا بــ�ي م�ب االإ

ــى  ــث انته ــن حي ــا م ــاب: بدأن ، أج ــ�ي ــت القص ــذا الوق ي ه
ــه �ن ــدم دولت ــباب تق ــن أس ــئل ع ــا س عندم

االآخــرون، وتعّلمنــا مــن أخطائهــم، ومنحنــا المعلــم مكانــة عاليــة، وراتــب الوزيــر" )1( نعــم، فموقــع 

ة. ــارسش ــور مب اط م�ب ــد االإ ي بع
ــأ�ت ــروف، ي ــو مع ــا ه ــان كم ي الياب

ــم �ن المعل

ــار  ن الكب ــ�ي ــه، وفالســفته، والعقالني ي المعــروف بعظمائ
ــك انظــروا إل المجتمــع االألمــا�ن كذل  

ــف  ــة، كي ــوم والمعرف ي العل
ــا �ن ــا وأهميته ــوا قيمته ــالمية، وعرف س ــارة االإ ــن الحض ــتفادوا م ــن اس الذي

ــرد عــىل  ــا الســابقة، ت كل( رئيســة وزراء ألماني ــال مــ�ي ــه ومقامــه، فهــا هــي )أنجي لت ن ــم م�ن ــوا المعل أنزل

ن ســنة 2012م، ومطالبتهــم أن تتســاوى  ن الحكوميــ�ي احتجاجــات القضــاة عــىل زيــادة رواتــب المعلمــ�ي

، فقالــت لهــم، كيــف أســاوي مرتباتكــم بمرتبــات مــن علموكــم وجعلوكــم  ن رواتبهــم برواتــب المعلمــ�ي

ــاة. ــه، فهــم مــن صنعكــم، وأعدكــم للحي ــم علي ــا أنت ــم عــىل م قضــاة، ولوالهــم لمــا كنت

ــة نابلــس االأســبق، عــن أســتاذه    ويقــول المناضــل المعــروف بســام الشــكعة، رئيــس بلدي

ي الســاحة 
ــا �ن ــالً لن ــم زمي ــة إل التعلي ضاف ــم محمــود: " كان باالإ ــد الرحي ــم عب الشــاعر الشــهيد المعل

والشــارع، وكان ناصحــاً، وموجهــاً، ومؤدبــاً لكثــ�ي مــن الشــباب." )2(

ي 3/ 9 /2021م. 
وهيتو، أمكن الرجوع اليه �ن 1. ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، ه�ي

2. ديوان عبد الرحيم محمود، تحقيق وتقديم حنا أبو حنا، ص31. 
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يــاً، يحيــط بــه طالبــه إحاطــة الســوار    نعــم، فالمعلــم الناجــح يكــون مغناطيســاً ب�ش

ــب  ــاً، وطي ــون متواضع ــه، ويك ات ــه، وخ�ب ــن علم ــتفادة م ي االس
ــم �ن ــه، ورغبته ــم ل ــم؛ لحبه بالمعص

القلــب، وصادقــاً، وعــذب الــكالم، وحلــو المنطــق واللســان، فيصــل شــغاف القلــب، فيحــدث التغي�ي 

ــ�. ي تنت
ــ�ت ــورات ال ــدث الث ــدم، وتح والتق

حال املعلم اليوم:  

ي قول الشاعر:
يبدو أن حال المعلم اليوم يتلخص �ن  

        وأسعدت الكث�ي وأنت تشقى              وأضحكت االأنام وأنت تبكي 

ــته  ــم مدرس ــب المعل ــل يح ــام: ه ــذه االأي ي ه
ي �ن

ــطي�ن ــا الفلس ــال معلمن ــرف ح ــاءل لنع نتس  

ومهنتــه؟ هــل يذهــب المعلــم إل عملــه وهــو راغــب مرتــاح؟ هــل ظــروف معلمنــا النفســية جيــدة؟ 

احة المحــارب مــن أجــل التخطيــط الســليم للعمليــة  هــل نصــاب المعلــم مــن الحصــص يمنحــه اســ�ت

ــه بأخــذ نفــس مــن الهــواء النقــي؟ هــل  ي الصــف الواحــد يســمح ل
ــة؟ هــل عــدد الطــالب �ن التعليمي

ــال  ي االحتف
ــم �ن ــارك المعل ــل يش ــه؟ ه ــم وصحت ــح للمعل ــدر�ي مري ــاء الم ــية والبن ــة المدرس البيئ

ــل  ــع العم ــّدر المجتم ــل يق ــهر؟ ه ــف الش ــ�ت منتص ــه ح ــم يكفي ــب المعل ــل رات ــم؟ ه ــوم المعل بي

الــذي يقــوم بــه المعلــم؟ هــل الجهــات المســؤولة تعمــل عــىل جعــل المعلــم قــادراً عــىل مواكبــة 

، واســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة؟ هــل يحظــى المعلــم بمكانــة  ي
التطــور العلمــي والتقــ�ن

ــب  ــل الكت ــر؟ ه ام وتقدي ــ�ت ــرة اح ــم نظ ــوم إل معلمه ــالب الي ــر ط ــل ينظ ــع؟ ه ي المجتم
ــة �ن مرموق

ــة  ي الجامع
ــم �ن ــه المعل ــا يدرس ــل م ــا؟ ه ــن موضوعاته ي ضم

ــطي�ن ــم الفلس ــت المعل ــية تناول المدرس

ح المعلــم، ويفهمــون مــا يقــول؟  ي مهنتــه؟ هــل يســتمع الطلبــة إل رسش
يتفــق والواقــع الــذي يجــده �ن
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 العدد
ف

مل� مبناسبة يوم املعلم الفلسطيني  14/ 12  املعلم ودوره العظيم يف حياتنا

هــل يتعامــل المســؤولون عــن  التعليــم مــع المعلــم بشــكل حضــاري يحفــظ لــه كرامتــه؟ هــل يلقــى 

المعلــم تشــجيعاً وحوافــز تعمــل عــىل تطويــره؟ هــل يســتطيع المعلــم القيــام باالأعبــاء والمهمــات 

ــد؟  ــت واح ي وق
ــا �ن ــام به ــه القي ــوب من ــؤوليات المطل والمس

ــا بنفســه عــىل حــال  ــا لكــم؛ ليحكــم كل من ــة عــن هــذه االأســئلة جميعه جاب لقــد تركــت االإ  

جميعهــا.  الجوانــب  مــن  االأيــام،  هــذه  ي 
�ن ي 

الفلســطي�ن معلمنــا 

، فهــو شــعاع العلــم، وينبــوع المعرفــة، وشــجرة  ي بألــف خــ�ي
كل عــام ومعلمنــا الفلســطي�ن  

ــث  ــة، وغي ــف ورق ــكل لط ي ب
ــ�ن ــد ويغ ــذي ينش ــل ال ــو البلب ــار، وه ــ�ي الثم ــا خ ي أكله

ــؤ�ت ي ت
ــ�ت ــل ال الظ

ــة. ــال والروع ــر الجم ــة، وقم ــق والحري ــمس الح ــالم، وش ــد الظ ــمعة تبدي ، وش ــىش ــول العط الحق

ــوء  ــم كل س ــد عنك ــم، وأبع ي أعمارك
ــه �ن ــد الل ــعدكم، وأم ــا، وأس ــم معلمين ــه فيك ــارك الل   ب

ــد  ــمارك: " لق ــة بس ــى مقول ــودة، وال نن ــ� والع ــة الن ــر، وبوصل ــوان التحري ــم عن ــروه، فأنت ومك

انت�نــا عــىل أعدائنــا بمعلــم المدرســة". ومــا قالــه الشــاعر زيــاد المنيفــي:

ي تعليم
        فتحية مّنا لكل مدرس        ما دامت االأجيال �ن
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وشــيجة العلم بني فلســطني 

والحجــاز ونجد

الشيخ عامر توفيق بدوي

 مفتي محافظة طولكرم

، واالألفــة والمحبــة؛  ي
     مــن فضــل العلــم عــىل أهلــه؛ أْن مــّد بينهــم ِحبــال الوصــال، والتــال�ت

ي المــودة 
ن أهلــه". فأنشــأ العلــم أثــراً �ن ن العلمــاء؛ "العلــم رحــم بــ�ي فاشــتهرت عبــارة ذهبيــة رائعــة بــ�ي

ن قطرين  ي أنشــأها العلم بــ�ي
ن وشــيجة الرحــم الــ�ت ي هــذه المقالــة أبــ�ي

. و�ن ي القــر�ب
ال تقــّل عــن المــودة �ن

ب المثــل بالعالمــة الكبــ�ي  ن ونجــد، والحجــاز. وأرصن ن علميــاً، همــا فلســط�ي متباعديــن جغرافيــاً، متآنســ�ي

. ن ، والحجازيــ�ي ن ي )1114 - 1188هـــ(، وطالبــه مــن النجديــ�ي
محمــد بــن أحمــد الســفاري�ن

ــا  ــم فيه ــة العل ــز ألوي ــأْن رك ــدة ب ــة متباع ات تاريخي ــ�ت ــىل ف نت ع ــ�ي ن تم ــط�ي ــوم أّن فلس معل  

شــامة العلمــاء الكبــار؛ فقصدهــا العلمــاء، وجــاوروا المســجد االأقــى المبــارك. وتالقحــت االأفــكار، 

ّ حلقــة  ي الحنبــىلي
ي عــ�ش الهجــري كان الشــيخ العالمــة الســفاري�ن

ي القــرن الثــا�ن
وتناغمــت المســائل. و�ن

ي الشــام عامــة، 
، ويعــّد مــن أبــرز علمــاء عــ�ه �ن ن ي فلســط�ي

مــن حلقــات سلســلة امتــداد الحنابلــة �ن

ــا. ــاع كلِّه ي البق
ــ�ش �ن ــاع وذاع، وانت ــاً، فش م ــدراً مفخَّ ــاً، وص ــاً معظَّم ــة، وكان مرجع ن خاص ــط�ي وفلس

ون علميــاً عــىل خطــى الحنابلــة  ي تلــك االأعــ� الغابــرة، كان علمــاء الحجــاز، ونجــٍد يســ�ي
و�ن  

ــرب  ــرة الع ــب جزي ي قل
ــة، �ن ــة الثالث ــدة الحنابل ــي قاع ــد، وه ي نج

ــرب: �ن ــرة الع ي جزي
ت �ن ــ�ش ي انت

ــ�ت ال
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ن شــامة عــ�ه  ــ�ي ــدة بينهــم وب ــة وطي ــا حــ�ت االآن )1(؛ فنشــأت عالق ــذ القــرن الحــادي عــ�ش تقريًب من

ــم؛  ــة العل ــاء، وطلب ــه العلم ــِرُد علي ــاً ي ــالً صافي ــام، ومنه ــاتذة الِعظ ــَة االأس ل ن ــغ م�ن ؛ إذ بل ي
ــفاري�ن الس

ــد. ــ� التلي ــك الع ي ذل
ن �ن ــط�ي ــاز وفلس ــالد الحج ن ب ــ�ي ــا ب ــم م ــيجة العل ــت وش فربط

ــل  ــك القواف ــي تل ؛ ه ن ــ�ي ن والنجدي ــ�ي ي والحجازي
ــفاري�ن ن الس ــ�ي ــة ب ــيجة المتين ــل الوش ودالئ  

ــم  ى مــن مراجــع العل ــة كــ�ب ن تحمــل علمــاء الحجــاز ونجــٍد إل مرجعي ــق فلســط�ي الســيارة عــىل طري

ــالي  ي لي
ــذي يفتقــد �ن ــدر ال ُّ محــّط رحــال العلمــاء، والب ي

ــة خاصــة. لقــد كان الســفاري�ن عامــة، والحنابل

ــا إل  ــوا المطاي ــم؛ ركب ــا أشــكلت عليهــم مســألة مــن مســائل الِعل ــالم الِعظــام. وإذا م ــالء االأَع االأَِج

ــواهد  ــن ش ــاوتها. وم ــىلي غش ؛ فيج ي
ــفاري�ن ــام الس م ن االإ ــط�ي ــة بفلس ــس الحنابل ــاء، ورئي ــر العلم نحري

، واالأصــول، بعــث بهــا علمــاء نجــد  ي الفقــه، والتفســ�ي
ذلــك، تلــك الضميمــة مــن االأســئلة المتشــاكلة �ن

؛ فقرْطَــَس لهــا قراطيــس العلــم، وكراســات الفهــم. وأفــاض قلمــه وحــَي علمــه الغزيــر  ي
إل الســفاري�ن

ــئلة  ي االأس
ــة �ن ــة النجدي ــئلتهم "االأجوب ــىل أس ــه ع ــان أجوبت ي بي

ــالته �ن ــم رس ــدره، ووس ي ص
ــون �ن المكن

ي ضمنهــا 
ي مطلعهــا: "ورد علينــا مــن الديــار النجديــة عــدة أســئلة فقهيــة، غــ�ي أّن �ن

النجديــة")2(، قــال �ن

ــادات.")3(  ــض أرسار العب ــن بع ــات ع ــات، وتنقيب ــات، وتحذلق ــات، وتلويح اض ــاً، واع�ت غموض

ن ونجــد؛ قــدوم ذلــك الوفــد العلمــي الكريــم  ن فلســط�ي ومــن دالئــل الوشــيجة العلميــة بــ�ي  

ي بيــان عقيدة أهــل الســنة والجماعة، 
ي تأليــف كتــاب �ن

، يرجــوه �ن ي
مــن نجــد إل رحــاب العالمــة الســفاري�ن

ــدة،  ي العقي
ــِة" �ن ــِة اْلَمرِْضيَّ ــِل اْلِفْرَق ــِد أَْه ي ِعْق ِ

ــة �ن رَّة اْلُمِضيَّ ــدُّ ــم "ال ــف نظ ي تألي
ــبباً �ن ــم س ــكان طلبه ف

رَِّة  ِح الــدُّ ْ َ َثَِريَّــِة، ِلــ�ش ــِة، َوَســَواِطِع ااْلأرَْسَاِر ااْلأ َنـْـَواِر اْلَبِهيَّ ي ِســفر كبــ�ي جامــع، باســم "َلَواِمــِع ااْلأ
حهــا �ن ورسش

مام أحمد بن حنبل، 1/ 499. 1. أبو زيد: المدخل المفصل إل مذهب االإ

ي عّمان. ط1. 1438هـ/2015م. 
2. طبعت بتحقيق مبارك الحثالن. عن دار الفتح �ن

، محمد بن أحمد: االأجوبة النجدية عن االأسئلة النجدية، تحقيق مبارك الحثالن. عّمان: دار الفتح. ط1.  ي
3. السفاري�ن

1438هـ/2015م.ص21. 

 العددوشيجة العلم بني فلسطني والحجاز ونجد
ف

مل�
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َ أَْن أَنِْظــَم  ن ــا بَْعــُض أَْصَحاِبَنــا النَّْجِديِّــ�ي : "طلــب ِمنَّ ي
ــِة". قــال الســفاري�ن ي ِعْقــِد اْلِفْرَقــِة اْلَمرِْضيَّ ِ

ــِة �ن اْلُمِضيَّ

َ ِحْفظـُـُه،  ن ، ِلَيْســُهَل َعــىَل اْلُمْبَتِدِئــ�ي ٍ َ ي ِســْلٍك َســْهٍل َلِطيــٍف ُمْعَتــ�ب ِ
َثـَـِر، �ن َهــاِت َمَســاِئِل اْعِتَقــاَداِت أَْهــِل ااْلأ أُمَّ

ــاِم  َم ــًة، َكُلْمَعــِة ااْلإِ ــِد ُجْمَل ــَ�َاِت اْلَعَقاِئ ــا ُمْخَت ــْم َعَلْيَن ــَد ِقَراَءِتِه ــَك بَْع ــُه، َوَذِل َوتَْنَفَعُهــْم َمَعاِنيــِه َوَلْفظُ

ــِد  ــْيِخ َعْب ــِر، ِللشَّ َ َث ِ َوااْلأ
ن ْ ــ�ي ِّ، َواْلَع ي ِ

ــا�ن ــْدِر اْلِبْلَي ــاِيِخَنا اْلَب ــْيِخ َمَش َ ِلَش ن ــ�ي ــِة اْلُمْبَتِدِئ ــِ�ِ ِنَهايَ ــِق، َوُمْخَت اْلُمَوفَّ

ــاِل،  ــُت ِباْشــِتَغاِل اْلَب ــِد، َفَتَعلَّْل ــِه ِمــَن اْلَفَواِئ ــاُه َعَلْي ــُه ِبَمــا أَْوَقْفَن ي اْلَمَواِهــِب، َفابَْتَهــَج َقْلُب ــِد أَ�بِ ي َواِل ِ
ــا�ت اْلَب

ــاَل  ــاِس، َوَق ــَؤاِل َواالْلِتَم ــحَّ ِبالسُّ ــَواِر، َفأََل ِ االأَطْ ُّ ــ�ي ــَكاِر، َوتََغ َْف ــتُِّت ااْلأ ــاِل، َوتََش ــِر ِباْلِبْلَب ــِويِش اْلَخاِط َوتَْش

ــْم  ــا َل ًة ِمــْن بَــاٍس، َفَلمَّ ، ُمــدَّ ِ ِ
ــوِب اْلَحــارصن ي َفَراِغــَك َعــْن َهــِذِه الَخَواِطــِر، َواْشــِتَغاِلَك ِبَهــَذا الَمطُْل ِ

َمــا �ن

ــَلِف،  َهــاِت َمَســاِئِل َعَقاِئــِد السَّ ْعِليــُل ِلَهــَذا الطَّاِلــِب اْلُمْلَتــاِع، نَظَْمــُت أُمَّ يَْنَدِفــْع ِباالنِْدَفــاِع، َوَلــْم يُِفــِد التَّ

ــِة(،  ــِة اْلَمرِْضيَّ ــِل اْلِفْرَق ــِد أَْه ي ِعْق ِ
ــَة �ن رََّة اْلُمِضيَّ ْيُتَها )الــدُّ ــِة، َوَســمَّ ِلأِ اْلَبِهيَّ

آ ــَن الــالَّ ــى ِم ــٍد أَبَْه ي ِســْمِط ِعْق ِ
�ن

. ثـُـمَّ بَْعــَد  َ َ ، َوتَْكِفــي َوتَْشــِفي ِمــْن ُمْعظـَـِم اْلِخــاَلِف الَّــِذي َذاَع َوانَْتــ�ش َ َ تَُهــا ِمائََتــا بَْيــٍت َوِبْضَعــَة َعــ�ش َوِعدَّ

نـُـُه َعــىَل  ي ِضْمِنَهــا ِمــْن ِعْلِمَهــا، أََلــحَّ اْلَمْذُكــوُر َوِإْخَوانـُـُه، َوَذُووُه َوُخالَّ ِ
ــا أُوِدَع �ن تََمــاِم نَظِْمَهــا، َواْلَفــَراِغ ِممَّ

ــْمُت  ٍح ِلَهــَذا اْلِعْقــِد الَّــِذي َشــَفى َوأَبـْـَرى، َوَقاُلــوا: َصاِحــُب اْلَبْيــِت ِبالَّــِذي ِفيــِه أَْدَرى، َفَتَجشَّ ْ َ تَْصِنيــِف رسش

ْيُتُه:  ــِة اْلَمَهــرَِة، َوَســمَّ َْلَمِعيَّ ُ ااْلأ ْ ي تََقاَعــَس َعــْن ِإْدَراِك َحَقاِئِقَهــا َغــ�ي ِ
ِتْلــَك اْلَمَســاِئَل اْلَوِعــرََة، َواْلَمــَداِرَك الَّــ�ت

ِة()1(  ي ِعْقــِد اْلِفْرَقــِة اْلَمرِْضيَّ ِ
ــِة، �ن رَِّة اْلُمِضيَّ ِح الــدُّ ْ َ َثَِريَّــِة، ِلــ�ش ــِة، َوَســَواِطِع ااْلأرَْسَاِر ااْلأ َنـْـَواِر اْلَبِهيَّ  )ِبَلَواِمــِع ااْلأ

ي اللــه، 
ن ونجــد، أحدثــت صلــة قلبيــة، ومحبــة وإخــوة �ن ن علمــاء فلســط�ي والصلــة العلميــة بــ�ي  

ي شــعراً يتدفــق محبــة وشــوقاً، يذكــر فيــه أحبتــه بنجــد، مــن تالميــذه 
ظهــرت عــىل لســان الســفاري�ن

ــال )2(: ــاه، ق ــار للقي ــاوز والِقف ــوا المف ــن قطع الذي

ي عقد 
ح الدرة المضية �ن ، محمد بن أحمد بن سالم: لوامع االأنوار البهية وسواطع االأرسار االأثرية ل�ش ي

1. السفاري�ن

ن ومكتبتها. 1402 هـ/1982 م. ص2.  الفرقة المرضية. ط2. دمشق: مؤسسة الخافق�ي

ح حديث سيد االستغفار. تحقيق عبد العزيز الهيدان وعبد العزيز الدخيل.  ي رسش
، محمد: نتائج االأفكار �ن ي

2. السفاري�ن

ط2. 1420هـ/1999م. الرياض: دار الصميعي. ص65. 
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مــام  ي يلمــح إل شــوقه بلقــاء االإ
ن مــن هــذه االأبيــات، أّن الســفاري�ن واســتنبط بعــض الباحثــ�ي  

محمــد بــن عبــد الوهــاب،  إمــام الدعــوة الوهابيــة)1(. وأظــّن هــذا اســتنباطاً بعيــداً، ليــس هنــاك مــا 

ــد الوهــاب النجــدي، وهــل التقــى  ــن عب ي باب
ــ�ي جــدٌل علمــي حــول عالقــة الســفاري�ن ــه. وأُث ــدّل علي ي

؟ وهــل كان العلــم رحمــاً بينهمــا؟ إذا  ي
الرجــالن؟ وهــل أخــذ محمــد بــن عبــد الوهــاب عــن الســفاري�ن

ن  ة الزمنيــة مــا بــ�ي ي الفــ�ت
ي عــاش �ن

؛ نجــُد أنهمــا تعــارصا، فالســفاري�ن ن ي ميــالد ووفــاة كال الَعَلمــ�ي
نظرنــا �ن

ن 1115هـــ إل 1206هـــ)2(. أمــا  ة مــا بــ�ي ي الفــ�ت
1114هـــ إل 1188هـــ، بينمــا ابــن عبــد الوهــاب عــاش �ن

، فليــس هنــاك مــا يؤكــد التقاءهمــا، فلــم يــ�ح أحــد منهــم بذلــك، وثْبــت  ن ن الشــيخ�ي العالقــة بــ�ي

. وكّل مــا  ن ن الشــيخ�ي ي الــذي حــوى شــيوخه وتالميــذه؛ خــال مــن ذكــر أي عالقــة بــ�ي
الشــيخ الســفاري�ن

مــام محمــد،  ي االأمــر أّن الشــيخ ســليمان بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب، وهــو حفيــد االإ
�ن

ي نزيــل 
ي التوحيــد إل الشــيخ محمــد الســفاري�ن

قــال: إّن الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب أرســل كتابــه �ن

نابلــس، بنســخة فأمرَّهــا، وأقرّهــا)3(، وقــال الدكتــور صالــح العبــود عمــا صنعــه الشــيخ محمــد بــن عبد 

ي أرســل إليــه، وهــو بالشــام نســخة؛ فأقرّهــا)4(.
ي العقيــدة: كذلــك محمــد الســفاري�ن

 الوهــاب بكتبــه �ن

ح حديث سيد االستغفار، ص66. ي رسش
ي تحقيق نتائج االأفكار �ن

1. القول لعبد العزيز الهيدان وعبد العزيز الدخيل �ن

2. االأعالم. 6/ 257. 

ي طريقة 
3. عبد الوهاب، سليمان بن عبد الله: التوضيح عن توحيد الخالق عن جواب أهل العراق وتذكرة أولي االألباب �ن

الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ط1. الرياض: دار طيبة. 1404/ 1984م. ص29. 

سالمي. ط2. 1/ 196.  ي العالم االإ
4. العبود، صالح: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها �ن

نجــٍد تــذكار  لي  عــّن  مــا  إذا 

أنــىي وربــوع  ي 
أحبــ�ت ديــار 

نجــٍد بغــ�ي  يهيــم  ي  قلــ�ب فــال 

هيامــي وال  يــزول  ســقمي  وال 

ســواها تبغــي  ال  النفــس  أخــال 

لواهــا ي 
�ن ي  قلــ�ب وحبيــب  بهــا 

هواهــا ســوى  الفــؤاد  يهــوى  وال  

دواهــا بــىل  الفــؤاد  داء  وال 
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ك بينهمــا أنهمــا حنبليــان. وليــس هنــاك مــا يــدّل عــىل عالقــة قامــت بينهما.    فالقاســم المشــ�ت

ي شــخصية علميــة بحتــة، وصــدٌر كبــ�ي مــن صــدور الحنابلــة، ال نــزاع بينهم حول شــخصيته، 
فالســفاري�ن

ء. بينمــا الوهابيــة  ي
ي �ش

ــٌم  َحَبــس وقتــه للعلــم، ولــم يخــض ِغمــار السياســة �ن وحنبليتــه، وهــو عاِل

ي ذلــك العــ�. ومــن أدلــة ذلــك مــا صنعه 
ن الحنابلــة �ن تسيســت، وتحّزبــت، ولــم تكــن محــّل اتفــاق بــ�ي

ي مكــة عبــد اللــه بــن حميــد النجدي)ت1295هـــ(؛ إذ امتنــع عــن إدراج الشــيخ محمــد بــن عبــد 
مفــ�ت

ي ُكتب 
ائــح الحنابلــة". والظاهــر �ن ي كتابــه "الســحب الوابلــة عــىل رصن

ي تراجــم علمــاء الحنابلــة �ن
الوهــاب �ن

، ومحمــد بــن عبــد الوهــاب؛ أنهــا لــم تذكــر شــيئاً عــن مســائل الخــالف  ي
ي ألفهــا الســفاري�ن

العقيــدة الــ�ت

ي أمــور العقيــدة. وربمــا يعــود ذلــك إل عــدم اطــالع كّل منهمــا عــىل مــا كتــب االآخــر، وهــذا 
بينهمــا �ن

ث  ي الُمحدِّ
بعيــد. أو أّن ابــن عبــد الوهــاب لــم يــَر فائــدة من نبــش نقــاط الخــالف؛ خاصــة أّن الســفاري�ن

. ن ي الشــام وفلســط�ي
ى للحنابلــة، وإليــه آلــت رئاســتهم �ن  الفقيــه بِثَقلــه العلمــّي، هــو المرجعيــة الكــ�ب

، يصــدرون  ن ي فلســط�ي
ي �ن

ددون عــىل الســفاري�ن ــ�ت ــوا ي ، كان ن ــ�ي والمعــروف أّن العلمــاء النجدي  

ي إل 
ــفاري�ن ــت الس ــًة؛ ودفع ــاً، وألف ــوة ُحبَّ ــرى االأخ ــم ُع ــت بينه ــداً، وربط ــاً، ومعتق ــواه فقه ــن فت ع

هــم.  ي العقيــدة، يكــون مرجعــاً لهــم ولغ�ي
ي تســط�ي كتــاب �ن

االســتجابة لطلبهــم فيمــا يطلبــون منــه �ن

. ولــم  ي
وهــذا يؤكــد أّن حنابلــة نجــد كانــوا عــىل اتفــاق مــع حنابلــة الشــام، وعــىل رأســهم الســفاري�ن

يذكــر النجديــون القادمــون مــن نجــد ســلباً وال إيجابــاً دعــوة الشــيخ محمــد، واكتفــوا بصلــة العلــم 

ي 
ــفاري�ن ــار الس ــّك أّن آث ــوه. وال ش ــه أم خالف ي دعوت

ــيخ �ن ــوا الش ــواء وافق ؛ س ي
ــفاري�ن ن الس ــ�ي ــم وب بينه

ي طلبــه، والوقــوف عــىل دقائــق 
ن حرقتهــم عــىل طلــب العلــم، وتشــوفهم الالفــت �ن تشــهد للنجديــ�ي

ي مكة:"وتخــرج بــه وانتفــع خلــق كثــ�ي مــن 
ي مســائل االعتقــاد. قــال ابــن حميــد، مفــ�ت

مســائله، خاصــة �ن

)
1

ــم".)* ه ن وغ�ي ــامي�ي ن والش ــ�ي النجدي

* ابن حميد: السحب الوابلة: 2/ 843. 
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 ، ــم تتأخــر أقــدام العلمــاء عــن الســ�ي ــورة، فل ــة المن ــة النبوي ي المدين
ــالد الحجــاز، �ن أمــا ب  

، لمدارســته، واالأخــذ عنــه؛ فشــدت عزائمهــم ركائــب الســفر  ي
حيــث يقيــم طــاووس العلمــاء الســفاري�ن

يــف وخطبــاؤه، منهــم عبــد القــادر بــن خليــل  ، فســار إليــه أئمــة المســجد النبــوي ال�ش ن نحــو فلســط�ي

ي الحنفــي، 
ــل المــد�ن ــن خلي ــد القــادر ب ــة)1(، وهــو: عب فــة النبوي ــب الروضــة الم�ش ــو محمــد، خطي أب

ــة  مام ــة واالإ ــر تـــ )1189هـــ()2(، ولي الخطاب ــم الناث ــب الناظ ــل االأدي ــيخ الفاض ــدك الش ــه�ي بالك الش

ي الصلــوات الجهريــة تزدحــم عليــه الخلــق لســماع 
بالروضــة المطهــرة، وكان إذا تقــدم إل المحــراب �ن

ــة  ــة المعظم ــب الدوح ــة، وعندلي ــة النبوي ف ــة الم�ش ــب الروض : خطي ي
ــفاري�ن ــال الس ــه)3(، ق ــرآن من الق

ن الــذي اغتمــروا بفيــوض العلــم والمحبــة؛  عمــر بــن خليــل، شــقيق  المصطفويــة)4(، ومــن الحجازيــ�ي

ــام.)6( مــام بروضــة المصطفــى، خــ�ي االأن ــل. االإ ــن خلي ــه ب ــد الل ــد القــادر)5(، وعبي عب

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

ي جنــات النعيــم.
ي اللــه ســبحانه تعــال، رحــم اللــه علماءنــا االأجــالء، وجمعنــا بهــم �ن

 محبــة وأخــوة �ن

. إجازة المحدث عبد القادر بن خليل. ص212. ي
مام السفاري�ن : ثبت االإ ي

1. السفاري�ن

2. المرادي: سلك الدرر: 3 /56.

: عجائب االآثار: 1/ 428.  ي
�ت 3. الج�ب

. إجازة المحدث عبد القادر بن خليل. ص212.  ي
مام السفاري�ن : ثبت االإ ي

4. السفاري�ن

5.المرجع نفسه: ص215. 

6. المرجع نفسه: ص2. 



سراء ل�ة ال�إ م�ج

40

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

فضل املعلّم

الشيخ محمد ذياب أبو صالح

الهيئة  اإلسالمية العليا – بيت املقدس                                                                  

لمعلــٍم نظمتــه   القريــِض   ُ خــ�ي

وتفُضــالً ِمّنــًة  قــولي  كاَن  مــا 

تحيــٌة الزمــاِن  عــىل  النفــوِس  ي 
�ن لــك 

جميَلُكــم الفــؤاُد  حفــَظ  لقــد  حقــاً 

نبُينــا االأنــاِم   ُ خــ�ي فمحمــٌد 

تكرُّمــاً بالبيــاِن  ي  ر�ب فحبــاه 

آيــٍة أوَل  اللــه  فبســم  اقــرأ 

آيُــُه يُتــىل  المحفــوِظ  لوحــِه  ي 
�ن

يعــًة رسش العبــاَد  وهــَب  قــد  فاللــُه 

اً ّ نــ�ي عقــالً  نســاِن  لالإ فوهبــَت 

يــا مــن قضيــَت الليــَل تبحــُث ســاهراً

جميــال الــكالَم  أهديــه  فعســاَي 

خجــوال الكــراِم  طيــِب  مــن  ســأظلُّ 

جليــال القلــوِب  ي 
�ن قــدرَك  ويعيــُش 

وعقــوال أنفســاً  بنيتــم  َمــْن  يــا 

رســوال للهــداِة  المعلــُم  كان 

يــال ن الت�ن ـَل  ورتَـّ الكتــاَب  قــرأ 

ســبيال الهــداِة  إل  الطريــَق  رََســَم 

ودليــال شــاهداً  درَُّك  للــه 

نجيــال واالإ التــوراَة  أنــزَل   قــد 

ظليــال النعيــَم  أو  الضــالَل  راَم 

طويــال الفــؤاِد  مخبــوُل  وينــاُم 
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 العدد
ف

مل�

ترُفعــاً القليــِل  بالعيــِش  ورضيــَت 

بطولــًة البــالِد  أشــباَل  أرضعــَت 

بتماِمــِه نــورَُه  يُرســُل  كالبــدِر 

مظلــٍم بليــٍل  ضــاءت  شــمعًة  يــا 

غايــٍة أســمى  أوالَك  قــد  فاللــُه 

نُهــى فضاِئِلــِه  مــن  ي  ر�ب فحبــاَك 

ظالــٌم دهــر  يثنيــَك  وال  تُعطــي 

ومكافحــاً ومعلمــاً  ُمرشــداً  يــا 

متألقــاً دائمــاً  نــورَك  ســيظُل 

وترتقــي الشــعوُب  تعتمــُد  فعليــك 

فضيلــة كل  فــاَق  المعلــِم  فضــُل 

مشــغوال حائــراً  َُك  غــ�ي ويعيــُش 

وبيــال الحيــاِة  أعــداَء  وســقيَت 

وأصيــال بكــرًة  تســطُع  والشــمُس 

القنديــال فعانــق  الصبــاُح  بــزَغ 

االأول القــروِن  ي 
�ن آدَم  عهــِد  ِمــْن 

طويــال الحيــاِة  كأِس  ِمــْن  وســقاَك 

صقيــال الظــالِم  ي 
�ن يســطُع  كالســيِف 

وخليــال طيبــاً  رحيمــاً  وأبــاً 

مســدوال حالــكاً  ليــالً  وتنــ�ي 

مأمــوال ســيداً  فينــا  وتكــوَن 

إكليــال متوجــاً  الــرؤوس  فــوَق 

فضل املعلّم
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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

ســالمي  عرفــت هــذه البنايــة كذلــك باســم)فندق بــاالس(، حيــث ّشــيدت مــن قبــل المجلس االإ  

االأعــىل ســنة 1929 م/1348 هـــ، كمــا يظهــر عــىل اللوحــة الرخاميــة المثبتــة فــوق المدخــل الرئيــس 

ــعر:   ــن الش ــاً م ــل بيت ــط جمي ــا بخ ــر عليه ي حف
ــ�ت ــارة، وال للعم

ي ونفعل مثل ما فعلوا
ي كما كانت أوائلنا                       تب�ن

)نب�ن

ــس  ل المجل ن ــ�ن ــذا ال ــ�ن ه ــنة1348هـ، ب س

ن ســنة 1929م( ســالمي االأعىل بفلســط�ي االإ

)فنــدق  البنايــة  تلــك  أقيمــت   

ة  ــ�ب ــن مق ــة م ــة الجنوبي ي الناحي
ــاالس( �ن ب

ي 
المبــا�ن أجمــل  مــن   ..." وهــي  مامــال، 

ــالل  ــالل االحت ــدس خ ي الق
ــيدت �ن ي ّش

ــ�ت ال

غرفــة،   140 عــىل  واحتــوت   ، ي
يطــا�ن ال�ب

، وتدفئــة مركزية.  ي
وزودت بمصعــد كهربــا�أ
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ــار  ــه كب ــزل ب ــث ن ــدس، حي ــادق الق ــهر فن ــح أش ــل أصب ــة االأول، ب ــن الدرج ــاً م وكان فندق  

ي حينه")1(. 
الزائرين �ن

وبمــا أن فكــرة إنشــاء هــذا البنــاء الفخــم كانــت - ومنــذ التأســيس - تهــدف إل زيــادة واردات   

ات المســجد االأقــى  ــة تعمــ�ي ــدوق إعان ســالمية، فقــد جــرى االعتمــاد عــىل أمــوال صن االأوقــاف االإ

ي الوثائــق والمراســالت الخاصــة بذلــك، وتخصيــص 
المبــارك بمبلــغ خمســة آالف جنيــه، كمــا يظهــر �ن

ي أوســاط خصــوم 
قامــة هــذا البنــاء عليــه، االأمــر الــذي أثــار جــدالً واســعاً �ن ة  الإ جــزء مــن أرض المقــ�ب

ــن  ــالمي ع س ــم االإ ــان إل العال ــه: "بي ــق علي ــان أطل ــة بي ــارعوا إل كتاب ــن س ــالمي، الذي س ــس االإ المجل

ي القــدس عــام 1932م، ممــا 
ســالمي �ن ن انعقــاد المؤتمــر االإ " مســتغل�ي ن ي فلســط�ي

االأماكــن المقدســة �ن

ي 
" كما جــاء �ن ن ن المرجفــ�ي قــاد إل الــرد عــىل هــذا البيــان، لدحــض مــا جــاء فيــه مــن "تخرّصــات المضللــ�ي

يــن ذلــك تشــويهاً لســمعة المجلــس، مــع تأكيدهــم عــىل عــدم  ســالمي االأعــىل، معت�ب رد المجلــس االإ

ثبــات مــا ذهبــوا إليه. ، الإ ن ن بفتــاوى لبعــض مــن علمــاء المســلم�ي ة، متســلح�ي  االعتــداء عــىل أرض المقــ�ب

ــالمي  س ــس االإ ــكرت�ي المجل ــان س ــىل لس ــاءت ع ي ج
ــ�ت ــردود ال ــوم" بال ــف "الخص ــم يكت   ول

ي 
ي كانــت تصــدر �ن

ي جريــدة الجامعــة العربيــة، الــ�ت
ه �ن االأعــىل، ســعد الديــن الخطيــب، الــذي جــرى نــ�ش

ي شــعبان 1350هـــ، فقامــوا بصياغــة رّد أطلقــوا عليه "جوابْيــا االأخ�ي 
ي عددهــا 738 المــؤرخ �ن

القــدس، �ن

ســالمي االأعــىل"، وهــذه المــرة أرفقــوا مــع رّدهــم هــذا مجموعــة مــن الصــور  ــس االإ عــىل رد المجل

ي بيانهــم االأول. وللتأكيد عــىل أن االأرض 
ثبــات صحــة الدعــاوى الــواردة �ن )الرســومات( وعددهــا )10(، الإ

ي 
ة، مســتندين إل مــا جــاء �ن ي أقيمــت عليهــا بنايــة االأوقــاف )فنــدق بــاالس( هــي أرض تابعــة للمقــ�ب

الــ�ت

ي مامــال قبــىلي 
ي 800 هجريــة، ودفــن �ن

ي �ن
ي الجــوز، تــو�ن االأنــس الجليــل مــن أن "...الشــيخ محمــد بــن أ�ب

، ممــن  ن كــة، بالقــرب مــن بــاب القلندريــة)2(، وأتــوا عــىل ذكــر  120 مــن العلمــاء واالأوليــاء والصالحــ�ي ال�ب

ة مامــال )مأمــن اللــه(.  ي مقــ�ب
دفنــوا �ن

.69 /1 : ي التاريخ المقد�ي
1.بش�ي بركات، مباحث �ن

سالمي ص: 23.  2. بيان إل العالم االإ

ا�ت دس�ي
م�ة

أضواء عىل املعرض العريب الذي احتصنته بناية لألوقاف اإلسالمية يف القدس
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رسائيــىلي عام 1948 م، ي أيدي ســلطات االحتالل االإ
ي من القدس �ن وبعد ســقوط الشــطر الغــر�ب   

، وقبــل أن تبــدأ مؤخــراً عمليــة  ن رسائيليتــ�ي ي الزراعــة واالإحصــاء االإ
اســتخدم هــذا البنــاء مقــراً لدائــر�ت

ة  ن المقــ�ب بقــاء عــىل واجهتــه الرئيســة المحاذيــة للشــارع الفاصــل االآن بــ�ي ، مــع االإ هــدم كامــل للمبــ�ن

ــاً  ــا، وســيتم افتتاحــه قريب ــة االأوقــاف موضــوع حديثن ــة المشــّيدة جنوبهــا، ومــن ضمنهــا بناي واالأبني

ســالمي،  كفنــدق ســياحي فخــم؛ لروعــة واجهتــه وجمالهــا، باعتبارهــا مــن روائــع الفــن المعمــاري االإ

ــة  ــة الرخامي ــة اللوح ــم إزال ــم تت ــا ل ــا، كم ــا يضاهيه ــييد م ــن تش ــل ع ــار الدخي ــز المعم ــد عج وق

ن ة بــ�ي ي المتكــررة للمقــ�ب
ــارا�ت ي زي

ــة. وقــد شــاهدت ذلــك �ن ــة عــىل أعــىل المدخــل الرئيــس للبناي  المثبت

ــا  ــدة، وزواي ــن عدي ــن أماك ــدة م ــة ع ــور فوتوغرافي ــاط ص ــت بالتق ــران 2020 م، وقم 11 - 17 / حزي

ــا.  ــد تحديثه ــة بع ــة للبناي مختلف

، بعــد أن تبنــت الهيئة  ي
ي االأول والثــا�ن وقــد اشــتهرت هــذه البنايــة باحتضانهــا المعــرض العــر�ب  

ــات  ــات والمنتوج ــرض المصنوع ــم لع ي دائ ــر�ب ــرض ع ــيس مع ــرة تأس ــارض "...فك ــىل المع ــة ع القائم

ن عــىل اســتعمالها، والعمــل عــىل  العربيــة، وإمــداد االأســواق التجاريــة بهــا، وتعويــد الوطنيــ�ي

ــاج إليهــا البــالد، وتوثيــق  ي تحت
ــار مــن المصانــع والمعامــل الــ�ت كث يــن عــىل االإ ــاء الم�ش تشــجيع االأغني

(. وقــد شــغل أحمــد حلمــي باشــا 
1

ن االأقطــار الناطقــة بالضــاد...")* ــ�ي ــة ب ــة واالأدبي الروابــط االقتصادي

ــه عــدداً مــن  ي عضويت
، وضــم المجلــس �ن ي

ــا�ن ي االأول والث كــة المعــرض العــر�ب رئاســة مجلــس إدارة رسش

، عمــر  الشــخصيات المعروفــة آنــذاك، وهــم: الحــاج يوســف أفنــدي عاشــور حمــدي بــك النابلــىي

ــيس  ــه، فرنس ــدي عرف ــن افن ــب، حس ــدي طال ــف افن ، يوس ن ــ�ي ــك الغص ــوب ب ــار، يعق ــدي البيط افن

، عطــا  ي
ــك ميقــا�ت ــز ب ــدي العيــى، عزي ــداودي، عيــى افن ــدي ال افنــدي جــالد، الشــيخ محمــود افن

  . افنــدي الشــوا، جــورج افنــدي صباغــه، الحــاج طاهــر أفنــدي قرمــان، ويوســف افنــدي ضيــا الدجــالي

ــنة  ــل( س ــان )أبري ــق 6 نيس ــنة 1352هـــ المواف ــة س ي 22  ذي الحج
ي �ن

ــا�ن ي الث ــر�ب ــرض الع ــح المع افتت

ي ص:1. 
ي الثا�ن * دليل المعرض العر�ب
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ا�ت دس�ي
م�ة

أضواء عىل املعرض العريب الذي احتصنته بناية لألوقاف اإلسالمية يف القدس

ي 
ي شــارع مأمــن اللــه �ن

ي البديــع، �ن ســالمية المشــيدة حســب الطــراز العــر�ب ي بنايــة االأوقــاف االإ
1934م، �ن

يــف، واســتمر مــدة شــهر كامــل.   القــدس ال�ش

ن عــىل المعــرض لــم يكــن منصّبــاً عــىل تخصيــص  ومــن الالفــت لالنتبــاه أن اهتمــام القائمــ�ي  

أماكــن رحبــة ومنســقة تنســيقاً جيــداً  للصناعات والحــرف والبضائــع العربية عــىل اختالفها فحســب، بل 

تعــدى ذلــك ليشــمل إعــداد أماكــن فســيحة للعــروض الســينمائية والم�حيــة)1(. وال يخفــى عــىل أحــد، 

ســة، طالت  ي ظــل هجمــة اســتعمارية رسش
ي ثنايــاه الخشــية مــن ضيــاع االأوطــان �ن

أ �ن أن هــذا النشــاط يخــ�ب

ن .  ي فلســط�ي
ين، وخاصــة االأطماع الصهيونية �ن ن واالأقطــار العربيــة االأخــرى، بداية القــرن الع�ش  فلســط�ي

ة )الدليــل( مــن  وممــا يّدّلــل عــىل صحــة هــذا االســتنتاج، هــو مــا احتــوت عليــه تلــك النــ�ش  

ي تاريــخ عــدد مــن البلــدان العربيــة، تحــت عنــوان )جزيــرة العــرب- كلمــة موجــزة 
وحــات موجــزة �ن رسش

ــة،  ــان، وســوريا الداخلي ق االأردن، ولبن ــم رسش ، ومــن ث ن ــا شــملت فلســط�ي ــا(، شــملت أول م ي تاريخه
�ن

ات أو  ي مثــل تلــك النــ�ش
اً مــ�.  وهــذا االأمــر غــ�ي مألــوف �ن والعــراق، ونجــد والحجــاز، واليمــن، وأخــ�ي

ــالد.   ــدق بالب ــر مح ــود خط ــؤرسش إل وج ــت ت ــة كان ــروف القائم ــوال أن الظ ــة، ل االأدل

اك(، إرفــاق  ة، تحــت عنــوان: )رســوم االشــ�ت ي النــ�ش
ي وردت �ن

ومــن المعلومــات الطريفــة الــ�ت  

ي يحجزهــا العارضــون 
ي واحــد، وأن أجــور المحــال الــ�ت

ي المعــرض بجنيــه فلســطي�ن
اك �ن طلــب االشــ�ت

ــا  ــه، كم ــكان وموقع ــة الم ــب أهمي ــك حس ــع، وذل ــ�ت المرب ن للم ــ�ي ــه إل جنيه ــف جني ــن نص ــت م بلغ

يــة العربيــة، واالآثــار القديمــة والنفيســة  أعفيــت معروضــات الحكومــات العربيــة، والجمعيــات الخ�ي

دارة ســتتقا�ن 5 % مــن أثمــان تلــك المعروضــات.)2(  مــن االأجــور، إال إذا تــم بيعهــا، فــإن االإ

ــة،  ــارة، والدخولي ن ــاه واالإ ، والمي ن ة تعليمــات أساســية حــول مســؤولية العارضــ�ي  كمــا شــملت النــ�ش

ــز والشــهادات، وبيــع المعروضــات وســحبها، والمراســالت واالســتعالمات. وقــد تــم توزيــع  والجوائ

ــع  ن ، كمــا خصصــت إدارة الملــف طابعــاً ســمي "طاب ــن مــن العارضــ�ي ــة عــىل الفائزي ــات فضي ميدالي

. ي
ــا�ن ي الث المعــرض" العــر�ب

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

، ص:12.  ي
ي الثا�ن 2. دليل المعرض العر�ب
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وممــا يــدل عــىل رحابــة هــذا البنــاء، وطاقتــه االســتيعابية العاليــة، هو الكــم الكبــ�ي لالأصناف   

، ومعروضــات الــدور  ي
ي قاعاتــه وغرفــه، حيــث ُقســم البنــاء إل معروضــات الــدور االأر�ن

ي عرضــت �ن
الــ�ت

ن  ــت�ي ــوالي س ــرض ح ــىل ع ي ع
ــدور االأر�ن ــتمل ال ــة. واش ــات الم�ي ــاص بالمعروض ــاح خ االأول، وجن

صنفــاً مــن المصنوعــات المختلفــة، إضافــة إل الكتــب والمخطوطــات القديمــة، والرســومات الزيتيــة 

  . ن كة من سوريا ولبنان والعراق، وفلسط�ي ن شخصاً، أو معمالً أو رسش ن وست�ي ها، لحوالي اثن�ي وغ�ي

ن لبعــض  يــف، كان أحــد العارضــ�ي ســالمي االأعــىل بالقــدس ال�ش ومــن الالفــت أن المجلــس االإ  

ن صنفــاً مــن  ن  وأربعــ�ي االآثــار والتحــف العربيــة. أمــا الــدور االأول فقــد اشــتمل عــىل عــرض حــوالي اثنــ�ي

المصنوعــات المختلفــة، مــن المنســوجات، والتحــف، والملبوســات الجاهــزة، والصــور، والرســومات، 

ن  هــا، وذلــك الثنــ�ي ات التجميــل وغ�ي والنحــاس، والزجــاج، واالأحذيــة، والتطريــز، واالأدويــة، ومســتح�ن

ن اشــتمل المعــرض المــ�ي عــىل  ي حــ�ي
، ولبنــان، وســوريا، واالأردن. �ن ن ن عارضــاً، مــن فلســط�ي وأربعــ�ي

ى، ودميــاط، والقاهــرة، ومعروضــات ومصنوعــات متنوعــة  كات مــن المحلــة الكــ�ب منتوجــات أربــع رسش

يــن عارضــاً كلهــم مــن العاصمــة الم�يــة القاهــرة.  لثالثــة وع�ش

ي جذبــت اهتمــام الــّزوار وانتباههــم قطــع الموبيليــا 
ومــن أهــم المعروضــات الم�يــة الــ�ت  

الجلديــة.      والمصنوعــات  العطــور،  إل  إضافــة  الجميلــة،  المزخرفــة 
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أنت تسأل واملفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسني / املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

1. حكــم إعطــاء أولويــة العــالج للجرحــى املصابــني إصابــات طفيفــة عــىل املصابــني 

إصابــات خطــرية خــالل الكــوارث؛ الحتــامل ضعــف نجاتهــم، وإنقــاذ عــدد أكــرب

ــاء  ــدد االأطب ــداً، وع اً ج ــ�ي ن كث ــ�ي ــدد المصاب ــدان، وكان ع ــد البل ي أح
ــة �ن ــت كارث ــؤال: حدث         الس

نقــاذ الجرحــى جميعهــم، فأصــدر قائــد الفريــق المســؤول أوامــره لالأعضــاء أن  ن ال يكفــي الإ والمســعف�ي

ة وبالغــة، واحتمــال نجاتهــم ضعيــف، ويعملــوا عــىل إنقــاذ أكــ�ب عــدد  كــوا الذيــن إصاباتهــم خطــ�ي ي�ت

ة وبالغــة، واحتمــال  ممكــن مــن الجرحــى، حــ�ت ال تتــم إضاعــة الوقــت مــع الذيــن إصاباتهــم خطــ�ي

ــن لهــم  ــة، الذي ي ــة االأك�ش ــة ستســوء حال ــم االشــتغال بهــم، وهــم قل ــه إن ت ــف؛ الأن نجاتهــم ضعي

احتمــال أكــ�ب للنجــاة مــع مــرور الوقــت، وإن لــم تكــن إصاباتهــم بســوء إصابــة الفئــة القليلــة نفســها، 

ع بهــذا القــرار؟ وبذلــك يمكــن إنقــاذ عــدد أكــ�ب مــن الجرحــى، فمــا رأي الــ�ش

، وعــىل  ن ف الخلــق ســيدنا محمــد االأمــ�ي ، والصــالة والســالم عــىل أرسش ن          الحمــد للــه رب العالمــ�ي

، وبعــد؛ ن آلــه وصحبــه أجمعــ�ي

ن رقــم: 1/ 198 بتاريــخ ي فلســط�ي
فتــاء االأعــىل �ن ي قــرار مجلــس االإ

          الجــواب: فقــد جــاء �ن

ــة؛ وهــو يشــمل  وري ســالمي ال�ن ــع االإ ي ــدُّ مــن مقاصــد الت�ش 19 /8 /2021م: " أن حفــظ النفــس يَُع

، ومــن توصــف  ي والفقــ�ي
، والغــ�ن ي ذلــك الكبــ�ي والصغــ�ي

حفــظ النفــوس المعصومــة كلهــا، ويدخــل �ن

ة. حالتــه بالمســتقرة أو الخطــ�ي

اوى �ة �ف
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ي االأوضــاع الطبيعيــة والثابتــة يجــب عــىل الدولــة أن توفــر االأجهــزة الطبيــة والمســتلزمات 
و�ن  

ي تقديــم العالج.
ن المــر�ن �ن  العالجيــة الكافيــة لعــالج الحــاالت جميعهــا، دون حاجــة إل المفاضلــة بــ�ي

ــد  ــذل كل جه ــداء ب ــب ابت ــة، فيج ــوارئ الوبائي ــاالت الط ــتثنائية، وح ــروف االس ي الظ
ــا �ن أم  

مســتطاع لزيــادة عــدد االأجهــزة والعالجــات الالزمــة، فواجــب الدولــة هــو أن تضــع سياســة رشــيدة 

ن مســتلزمات الرعايــة الطبيــة، واالأجهــزة الكافيــة، لحــاالت الطــوارئ. لتأمــ�ي

ي الظروف االســتثنائية، 
ن الأجهــزة العنايــة ومســتلزمات الرعايــة �ن لكــن قــد يزيد عــدد المحتاجــ�ي  

قبــل أن تتمكــن الدولــة مــن زيــادة عــدد االأجهــزة والمســتلزمات، وبســبب تعــذر تقديــم العــالج لهــم 

ي يجــب أن تعتمــد عــىل قواعــد 
، الــ�ت ن المــر�ن ي حالــة اضطــرار للمفاضلــة بــ�ي

جميًعــا فنكــون حينئــذ �ن

وريــة، ومــا  ســالمي ال�ن يــع االإ المقاصــد، وتعظيــم مقصــد حفــظ النفــس، باعتبــاره مــن مقاصــد الت�ش

ن المصالــح والمفاســد، كمــا يجــب أن تعتمــد المفاضلــة أيًضــا عــىل  تــب عليــه مــن موازنــة دقيقــة بــ�ي ي�ت

. ي
مبــدأ معاملــة النــاس بالعــدل والمســاواة، وتقديــم االأجهــزة المتاحــة، واســتخدامها بشــكل أخــال�ت

ــة  ــذه الحال ي ه
ــة �ن ــة بالمفاضل ــكام المتعلق ــىل أن االأح ــاء االأع فت ــس االإ ــرى مجل ــك ي ــىل ذل ــاء ع وبن

ــة: ــاط االآتي ــز إل النق ــتثنائية، ترتك االس

ــن أن  ــىل الظ ــب ع ــن يغل ــىل م ــل، ع ي العاج ــ�ب ــعاف الط س ــالج واالإ ــاج إل الع ــن يحت م م ــدَّ    أواًل: يَُق

. ــ�ي ــمح بالتأخ ــه تس حالت

. ي     ثانًيــا: يُقــّدم مــن يُرجــى شــفاؤه بغلبة الظن، عىل من كان ميؤوًســا من شــفائه، حســب التقديــر الط�ب

   ثالًثــا: االأصــل عــدم نــزع االأجهــزة عــن مريــض يُعالــج بهــا لصالــح مريــض جــاء بعــده، ولكــن تجــب 

إعــادة تقويــم مســتوى توافــر االأجهــزة الطبيــة المتاحــة بشــكل يومــي؛ لتقييــد اللجــوء إل خيــار حرمــان 

ــان  ــدم حرم ــزة، وع ــادل االأجه ــن تب ــإذا أمك ــكان، ف م ــدر االإ ــة ق ــة الواجب ــن الرعاي ــر�ن م ــض الم بع

البعــض مــن العــالج، فهــذا هــو المطلــوب.

ــة  ــال إال المفاضل ــه مج ــد ل ــم يع ــث ل ــداء؛ بحي ــر�ن ابت ن الم ــ�ي ــًرا ب ــب حائ ــا: إذا كان الطبي     رابًع

واالختيــار، فيمكــن القــول باختيــار االأســبق فاالأســبق؛ مــن أجــل ســد بــاب االأمزجــة والتالعبــات عنــد 

ــب  ــل يج ــا؛ ب ــن كلًي ــر�ن االآخري ــال الم ــذا إهم ي ه
ــ�ن ــن ال يع ــتلزمات، ولك ــزة والمس ــدد االأجه ــة ع قل

ن  ــ�ي ف ــفائهم، أو الم�ش ــن ش ــؤوس م ــك المي ــ�ت الأولئ ــة، ح ــة الممكن ــن الرعاي ــرى م ــكال أخ ــم أش تقدي

ــم. ــه تعــال أعل ــة"، والل ــة التلطيفي ــمى بالرعاي ــح يُس ــا أصب ــل م ــو عــىل االأق عــىل الهــالك، ول
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ي الكهربــاء، حيــث أقــوم بتجميــع لوحــات كهربائيــة، وبعــد التجميــع يزيــد معنــا 
      الســؤال: أعمــل �ن

كوابــل نحــاس، فمــا حكــم أخذهــا، أو بيعهــا؟

ــَه يَأُْمُرُكــْم أَن          الجــواب: اللــه أمــر بحفــظ االأمانــات وأدائهــا إل أهلهــا، فقــال عــز وجــل: ﴿ِإنَّ اللَّ

وا االأََمانـَـاِت ِإَل أَْهِلَهــا﴾ )النســاء: 58(، ورســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، يقــول: »أَدِّ االأََمانـَـَة ِإَل  تـُـَؤدُّ

ي يســتخدمها خــالل عملــه، 
َمــِن ائَْتَمَنــَك، َوالَ تَُخــْن َمــْن َخانـَـَك«)1(، والعامــل ملــزم بحفــظ المــواد الــ�ت

ء منهــا، أو التفريــط فيــه بغــ�ي حــق. ي
ويحــرم عليــه ســلب �ش

ء منهــا، إال إذا أذن لــك  ي
ي أثنــاء العمــل، فــال يجــوز لــك أخــذ �ش

    وعليــه؛ فــإذا زادت كوابــل نحــاس �ن

ــا  ــا كم ــ�ف فيه ــك، والت ــك ذل ــوز ل ــاك فيج ــإن أعط ــه، ف ــوب عن ــن ين ــك، أو م ــل بذل ــب العم صاح

تشــاء، وإال فــال، واللــه تعــال أعلــم.

السؤال:هل يحق لالأب توزيع أغلب أمواله عىل بناته دون أبنائه الذكور؟  

ي الهبــات والعطايــا، وينهــى عــن تفضيــل 
ن االأبنــاء �ن الجــواب: ديننــا الحنيــف يأمــر بالعــدل بــ�ي  

ــاء بعضهــم  ــن إعط ــرز ع ــه، وأن يتح ن أبنائ ــ�ي ــرى العــدل ب ــرء أن يتح ــىل الم ه، وع ــىل غــ�ي أحدهــم ع

ي ذلــك ظلمــاً، لقــول رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه 
وحرمــان آخريــن؛ ســواء أكانــوا ذكــوراً أم إناثــا،ً الأن �ن

ن االأبنــاء واجــب عــىل االأب، وخالفــه ظلــم  ــِة«)2(، فالعــدل بــ�ي ي الَعِطيَّ ِ
َ أَْواَلِدُكــْم �ن ن ْ وســلم: »اْعِدُلــوا بـَـ�ي

ــُه  ــِه، َصــىلَّ اللَّ ي ِإَل رَُســوِل اللَّ َ �بِ ي نُْحــاًل، ثـُـمَّ أَ�ت ي أَ�بِ ِ
، أنــه قــال: »نََحَلــ�ن وجــور، فعــن النعمــان بــن بشــ�ي

َّ ِمْثــَل  َعَلْيــِه َوَســلََّم، ِلُيْشــِهَدُه، َفَقــاَل: أَُكلَّ َوَلــِدَك أَْعطَْيَتــُه َهــَذا؟ َقــاَل: اَل، َقــاَل: أََلْيــَس تُِريــُد ِمْنُهــم اْلــ�بِ

ِّي اَل أَْشــَهُد«)3(.
َمــا تُِريــُد ِمــْن َذا؟ َقــاَل: بَــىَل، َقــاَل: َفــِإ�ن

 . ي
مذي، كتاب البيوع، باب منه، وصححه االألبا�ن ن ال�ت 1. س�ن

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

ي الهبة. 
3. صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض االأوالد �ن

3.  حكم تفضيل البنات عىل األبناء يف العطية

2. حكم أخذ عامل ما يزيد من املواد املستخدمة يف العمل
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عــي، كمعانــاة أحدهــم مــن ضائقــة ماليــة،  ي العطايــا والهبــات لســبب رسش
ن االأبنــاء �ن ن بــ�ي ويجــوز التميــ�ي

ة عائلتــه، أو اشــتغاله بالعلــم ونحــوه. أو كــ�ش

ــة  ــبيل الهب ــىل س ــه ع ــن أمالك ــي أوالده م ــاة أن يعط ــد الحي ــىل قي ــو ع ــد وه ــق للوال ويح  

ي 
ن المذكوريــن أعــاله، أمــا �ن عــاً، إذا ســاوى بينهــم بالعطيــة للحديثــ�ي والتملــك، وال مانــع مــن ذلــك رسش

ن االأوالد، فيمكــن للولــد المظلــوم أن يرشــد والــده إل الصــواب  ي العطيــة بــ�ي
حالــة عــدم المســاواة �ن

والحــق، بالحكمــة والموعظــة الحســنة أو باالســتعانة بمــن تُســمع كلمتهــم لديــه، حــ�ت يتحقــق العــدل 

ــم. ــال أعل ــه تع ــه، والل ــىل حق ــل ع ويحص

ي بمــرض كورونــا، ولــدّي ثالثــة أطفــال، فهــل لي الحــق بحضانتهــم، 
الســؤال: توفيــت زوجــ�ت  

أم لجدتهم الأمهم؟ 

ــا  ــه بم ــره، وتربيت ــتقل بأم ن وال يس ــ�ي ــن ال يم ــظ م ــام بحف ي القي
ــ�ن ــة تع ــواب: الحضان الج  

ة، وأجمعــت االأمــة عــىل  ــ�ي ــة كث عي ــة رسش ــة بأدل ــه)1(، وقــد ثبتــت الحضان ــه عمــا يؤذي يصلحــه، ووقايت

ي اللــه عنهمــا: »أَنَّ اْمــَرأًَة َقاَلــْت: يَــا رَُســوَل 
وعيتهــا)2(، عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص، ر�ن م�ش

، َوأََراَد  ي ِ
ي َلــُه ِســَقاًء، َوِحْجــِري َلــُه ِحــَواًء، َوِإنَّ أَبـَـاُه طَلََّقــ�ن ي َلــُه ِوَعــاًء، َوثـَـْد�يِ ِ

ي َهــَذا َكاَن بَطـْـ�ن ِ
اللَّــِه، ِإنَّ ابـْـ�ن

ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم: أَنْــِت أََحــقُّ ِبــِه َمــا َلــْم تَْنِكِحــي«)3(. ، َفَقــاَل َلَهــا رَُســوُل اللَّ ي ِّ
َعــُه ِمــ�ن ِ

ن َ أَْن يَْن�ت

ي المادة رقم ) 154(، 
ن للحضانة؛ فقد نص قانون االأحوال الشــخصية �ن   أمــا ترتيــب المســتحق�ي

عــىل أن: "االأم النســبية أحــق بحضانة ولدها وتربيتــه، حال قيام الزوجية، وبعــد الفرقة، ثم بعد االأم 

ي حنيفة". مــام أ�ب ي مذهــب االإ
تيب المنصــوص عليه �ن  يعــود الحــق لمــن تـَـىِلي االأَم من النســاء، حســب ال�ت

ــْدن انتقلــت إل  ــة للنســاء المحــارم، فــإن ُفِق ــة، أن الحضان ــد الحنفي ــه عن والمنصــوص علي  

ي التعصيــب، فــإن لــم يوجــد مــن يســتحقها منهــم؛ انتقــل حــق 
الرجــال العصبــات، حســب ترتيبهــم �ن

ــات. ــ�ي العصب ــن غ ــارم م ــال المح ــة إل الرج الحضان
.98 /9 : ن 1. روضة الطالب�ي

2. المقدمات الممهدات: 1/ 562. 

. ي
ي داود، كتاب الطالق، باب من أحق بالولد، وحسنه االألبا�ن ن أ�ب 3. س�ن

4. من له الحق يف الحضانة بعد وفاة األم
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ي الحضانــة عنــد الحنفيــة: االأم، ثــم أم االأم، وإن َعَلــْت، ثــم أم 
وترتيــب النســاء المحــارم �ن  

االأب، وإن َعَلــْت، ثــم االأخــوات، وتقدم االأخت الشــقيقة، ثم االأخت الأم، ثم االأخــت الأب، وإن ُفِقْدن 

ي االأخــوات، ثــم الخــاالت، ثــم العّمــات)1(.
تيــب المذكــور �ن  تنتقــل الحضانــة لبنــات االأخــوات، عــىل ال�ت

وترتيــب الرجــال العصبــات: االأب، ثــم الجــد، ثــم االأخ الشــقيق، ثــم االأخ الأب، ثــم ابــن االأخ   

الشــقيق، ثــم ابــن االأخ الأب، ثــم العــم الشــقيق، ثــم العــم الأب، ثــم ابــن العــم الشــقيق، ثــم ابــن 

ــم االأب الأب.)2(  ــم ع ــقيق، ث ــم االأب الش ــم ع ــم الأب، ث الع

وترتيــب الرجــال المحــارم مــن غــ�ي العصبــات: الجــد الأم، ثــم االأخ الأم، ثــم ابــن االأخ الأم،   

ثــم العــم الأم، ثــم الخــال الشــقيق، ثــم الخــال الأب، ثــم الخــال الأم.)3( 

عي،  ي الحضانــة؛ يرفع االأمر إل القضــاء ال�ش
ي صاحــب االأولويــة �ن

وعنــد وفــاة االأم واالختــالف �ن  

ي هــذه المســائل، والفصــل فيهــا قضائًيــا، واللــه تعــال أعلــم.
ي النظــر �ن

 بصفتــه صاحــب االختصــاص �ن

 

كات  كات، وإحدى الــ�ش ي قطــاع خــاص يقــدم خدمــات ماليــة للــ�ش
الســؤاالن: أعمــل موظفــاً �ن  

ي مــرات عــدة، وقبلت هــذه الهدية 
بعــد تقديــم خدمــات لهــا قــام أصحابهــا بتقديــم هديــة نقديــة لي �ن

، فهــل أخــذ هــذه الهديــة حــرام؟ وإذا كانــت  ي عمــىلي
، علمــاً أنهــا لــم تؤثــر �ن دون علــم صاحــب عمــىلي

ي بذلــك؟
ي أخذتهــا عــن جهــل مــ�ن

حرامــاً، فمــاذا أفعــل بالهدايــا النقديــة الســابقة الــ�ت

ــاِت ِإَل  ََمانَ
وا االأ ــَؤدُّ ــْم أَن تُ ــَه يَأُْمُرُك ــول: ﴿ ِإنَّ اللَّ ــال يق ــه تع ــة، والل ــل أمان ــواب: العم الج  

ي يعمــل لديهــا الموظــف، 
كــة الــ�ت ي الســؤال هــي ال�ش

ي الحالــة المبينــة �ن
أَْهِلَهــا﴾ )النســاء: 58(، وأهلهــا �ن

ورســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، يقــول: » أَدِّ االأََمانـَـَة ِإَل َمــِن ائَْتَمَنــَك، َوالَ تَُخــْن َمــْن َخانـَـَك«)4(، 

ي يعمــل لديهــا، 
كــة الــ�ت ن الجهــة أو ال�ش م بينــه وبــ�ي والعامــل ملــزم باالتفــاق أو بعقــد العمــل المــ�ب

1. بدائع الصنائع: 4/ 41 - 42. 

2. بدائع الصنائع: 4/ 43. 

3. حاشية ابن عابدين: 5/ 264 - 265. 

 . ي
مذي، كتاب البيوع، باب منه، وصححه االألبا�ن ن ال�ت 4. س�ن

ــن دون  ــن الزبائ ــف م ــا موظ ــي يأخذه ــة الت ــم الهدي 5. حك
ــا ــل لديه ــي يعم ــة الت ــم إدارة الرشك عل
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ي 
ــه، أو �ن ــة ب ــة المنوط ــه الوظيفي ي واجبات

ــلباً �ن ــر س ــا يؤث ــا، وال بم ــه إال بإذنه ــا يخالف ــ�ف بم ــال يت ف

ــا. ــل لديه ي يعم
ــ�ت ــة ال ــح الجه مصال

ي يعمــل لديهــا، فــال يجــوز 
وإذا حصــل الموظــف عــىل عمولــة أو هديــة مــن زبائــن الجهــة الــ�ت  

ء منهــا، إال إذا أذن لــه بذلــك صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه، وعليــه رد مــا أخــذه إال  ي
لــه أخــذ �ش

ــح. ــكل واض ــك، بش ــن ذل ــى م أن يعف

ي يعمــل لديهــا 
وعليــه؛ فيحــرم عــىل الموظــف أخــذ عمولــة أو هديــة مــن زبائــن الجهــة الــ�ت  

دون علمهــا أو إذنهــا، واللــه تعــال أعلــم.

ــاً  ــون متوضئ ، وأك ي
ــ�ت ــا إل مصافح ــادر أخواته ، وتب ي

ــ�ت ــل زوج ــارة أه ــوم بزي ــؤال: أق الس  

مصافحتهــن؟ حكــم  فمــا  أخــرى،  مــرة  فأتوضــأ  للصــالة، 

ن الرجــال والنســاء االأجانــب عــن  الجــواب: اتفــق االأئمــة االأربعــة عــىل تحريــم المصافحــة بــ�ي  

ــِه، َصــىلَّ  ي اللــه عنهــم: »أَنَّ رَُســوَل اللَّ
، عــن عائشــة، ر�ن بعــض، واســتدلوا بمــا روى عــروة بــن الزبــ�ي

اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َكاَن يَْمَتِحــُن َمــْن َهاَجــَر ِإَلْيــِه ِمــْن اْلُمْؤِمَنــاِت ِبَهــِذِه ااْلآيـَـِة: ﴿يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ِإَذا 

﴾ ِإَل َقْوِلــِه: ﴿َغُفــوٌر رَِحيــٌم﴾ ]الممتحنــة: 10 - 12[، َقــاَل ُعْرَوُة:  َجاَءُكــُم الُمْؤِمَنــاُت ُمَهاِجــَراٍت َفاْمَتِحُنوُهــنَّ

ــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: »َقــْد  ، َقــاَل َلَهــا رَُســوُل اللَّ ِْط ِمْنُهــنَّ َّ َقاَلــْت َعاِئَشــُة: َفَمــْن أََقــرَّ ِبَهــَذا الــ�ش

ي الُمَبايََعــِة، َوَمــا بَايََعُهــنَّ ِإالَّ ِبَقْوِلِه«)1(. ِ
ــْت يـَـُدُه يـَـَد اْمــَرأٍَة َقــطُّ �ن  بَايَْعُتــِك« َكالًمــا يَُكلُِّمَهــا ِبــِه، َواللَّــِه َما َمسَّ

ي اللــه عنهــا، أن رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال: 
  وعــن أَُمْيَمــَة ِبْنــِت ُرَقْيَقــَة، ر�ن

النَِّســاَء«)2(. أَُصاِفــُح  اَل  ِّي 
»ِإ�ن

وا  َ يَُغضُّ ن وأمــر اللــه تبــارك وتعــال الرجــل والمــرأة بغــض البــ�، فقــال تعــال: ﴿ُقــْل ِلْلُمْؤِمِنــ�ي  

ــاِت  ــْل ِلْلُمْؤِمَن ــوَن َوُق ــا يَْصَنُع ٌ ِبَم ــ�ي ــَه َخِب ــْم ِإنَّ اللَّ ــَك أَْزَك َلُه ــْم َذِل ــوا ُفُروَجُه ــْم َويَْحَفظُ ــْن أَبَْصاِرِه ِم

ــا﴾ )النــور: 30 - 31(، ــَر ِمْنَه ــا ظََه ــنَّ ِإالَّ َم ــَن ِزيَنَتُه ــنَّ َواَل يُْبِدي ــَن ُفُروَجُه ــنَّ َويَْحَفظْ ــْن أَبَْصاِرِه  يَْغُضْضــَن ِم

1. صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، سورة الممتحنة، باب }إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات{ ]الممتحنة: 10[

. ي
، كتاب البيعة، باب بيعة النساء، وصححه االألبا�ن ي

ن النسا�أ 2. س�ن

6.    حكم مصافحة أخوات الزوجة
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اوىأنت تسأل واملفتي يجيب �ة �ف

ي النفــس، 
وإذا كان إتبــاع النظــرة بالنظــرة محرمــاً، فمــن بــاب أول اللمــس؛ الأن اللمــس أعظــم أثــراً �ن

ــه يحــّل النظــر  ــل المــّس أشــّد، فإن ــه، ب ــرَُم مسُّ ــه َح ــرَُم النظــُر إلي ــن َح ــووي: كّل َم مــام الن ــال االإ ق

اء، واالأخــذ والعطــاء، ونحــو ذلــك، وال  ي حــال البيــع والــ�ش
ّوجهــا، و�ن ن إل االأجنبيــة إذا أراد أن ي�ت

ي قــراره: 2 /73 بتاريــخ 
فتــاء االأعــىل �ن (، وقــد ذهــب مجلــس االإ

1

ء مــن ذلــك«)* ي
ي �ش

 يجــوز مســها �ن

25 /3/ 2009م إل تحريم مصافحة الرجل للمرأة االأجنبية البالغة، وكذلك العكس.

ــال  ــاء للرج ــة النس ــم، ومصافح ــات عنه ــاء االأجنبي ــال للنس ــة الرج ــرم مصافح ــه؛ فتح وعلي  

االأجانــب عنهــن، وينصــح المســلمون بالتمســك بدينهــم، وأال يشــعروا بالحــرج مــن ذلــك، وال يتأثــرون 

ــه. ــه وآداب ــض أحكام ــول بع ــار ح ــذي يث ــويش ال ــط والتش باللغ

وبالنســبة إل أثــر مصافحــة المــرأة االأجنبيــة عــىل الوضــوء، فالراجــح مــن أقــوال الفقهــاء أنــه   

ن الحــرام ونقــض الوضــوء، فليــس كل  ال ينقــض الوضــوء، عــىل الرغــم مــن تحريمــه، فــال تــالزم بــ�ي

ــاً. ــوء حرام ــض للوض ــس كل ناق ــوء، ولي ــض الوض ــرام ينق ح

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

*االأذكار، ص: 266
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والفطريــة  الربانيــة  الخصائــص 

مــن مقاصــد الرشيعــة اإلســالمية

الشيخ د. أحمد شوباش

مفتي محافظة نابلس

ــة  يع ــالم وال�ش س ــص االإ ــي خصائ ــة ه يع ــد ال�ش ــص مقاص ــون إل أن خصائ ــب الباحث يذه  

ي أبرزهــا الربانيــة والفطريــة والكمــال والوضــوح والتــوازن والشــمول والعمليــة 
ســالمية ذاتهــا، والــ�ت االإ

ــد.  ــن المقاص ــا م ه ــن غ�ي ــة ع يع ــد ال�ش ن مقاص ــ�ي ــات تم ــي صف ــات)1(، وه والثب

وتعــد خاصيــة الربانيــة أصــل الخصائــص وأهمهــا، وعنهــا تنبثــق كل الخصائــص، فضــالً عــن   

 أن خاصيــة الفطــرة ينبثــق عنهــا خصائــص أخــرى، فناســب أن تكون مــن الخصائــص االأصليــة العامة)2(. 

الخاصية األوىل، الربانية:  

الربانيــة مصــدر صناعــي مــن الــرب، يــدل عــىل التألــه وحســن العبــادة والمعرفــة باللــه، وهــو   

: المنســوب إل لفــظ الــرب، وزيــدت االألــف  ي
اســم مؤنــث منســوب إل رّب، عــىل غــ�ي قيــاس)3(، والربــا�ن

ــه)4(.  ــاس علي ي الن ــر�ب ــم وي �ب عــىل العل ــ�ت ــذي ي ي النســب للمبالغــة، وهــو ال
ــون �ن والن

ــالم  س ــد االإ ــن مقاص ــاملة لمحاس ــة ش ــة منهجي ــالم، دراس س ــد االإ ــن ومقاص ــح: محاس ــو الفت ــد أب ، محم ي
ــو�ن 1. البيان

ســالمية، تصــدر عــن مجلــس النــ�ش العلمــي،  يعــة والدراســات االإ ــة ال�ش ي ضــوء النقــل والعقــل: ع 43/ 263، مجل
�ن

ســالمية  يعــة االإ : مقاصــد ال�ش ي ، رمضــان 1421 هـــ -ديســم�ب 2000م. اليــو�ب جامعــة الكويــت، الســنة الخامســة عــ�ش
عيــة: 420 ومــا بعدهــا، ربيعــة: علــم مقاصــد الشــارع: 225. وانظــر: قطــب، ســيد: خصائــص  وعالقتهــا باالأدلــة ال�ش
عيــة الخامســة،  وت، الطبعــة: ال�ش وق، القاهــرة – بــ�ي : دار الــ�ش ســالمي ومقوماتــه: 43 ومــا بعدهــا، النــارسش التصــور االإ
ســالمية: 83 ومــا بعدهــا،  يعــة االإ 1400 هـــ - 1980 م، عــدد االأجــزاء: 1، القرضــاوي، يوســف: مدخــل لدراســة ال�ش

: مؤسسة الرسالة، الطبعة: االأول، 1414هـ - 1993م، عدد االأجزاء: 1  النارسش
عية: 420.  سالمية وعالقتها باالأدلة ال�ش يعة االإ : مقاصد ال�ش ي 2. اليو�ب

3. عمر بمساعدة فريق عمل: معجم اللغة العربية المعارصة: 2 / 842.

: 756 هـ(:  ي )المتو�ن ن الحل�ب ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن حسن بن عبد الدايم، المعروف بالسم�ي ن 4. السم�ي

: دار الكتب العلمية،  ف االألفاظ: 2/ 61، المحقق: محمد باسل عيون السود، النارسش ي تفس�ي أرسش
عمدة الحفاظ �ن

: الجامع الأحكام القرآن: 4/ 122.  ي الطبعة: االأول، 1417هـ - 1996م، عدد االأجزاء: 4. وانظر: القرط�ب
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يعتــه مــن عنــد اللــه ســبحانه وتعــال، فهو الــذي أنزله  ســالم بعقيدتــه ورسش ومصدريــة ديــن االإ  

عــىل نبيــه، وكلفــه بتبليــغ رســالته، يقــول تعــال: }يَاأَيَُّهاالرَُّســوُل بَلِّــْغ َمــا أُنـْـِزَل ِإَلْيــَك ِمــْن َربِّــَك َوِإْن َلــْم 

ــاِس ِإنَّ اللَّــَه اَل يَْهــِدي اْلَقــْوَم اْلَكاِفِريَن{)المائــدة: 67(،  تَْفَعــْل َفَمــا بَلَّْغــَت ِرَســاَلَتُه َواللَّــُه يَْعِصُمــَك ِمــَن النَّ

ويقول عز وجل: }َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى* ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى{)النجم: 3 – 4(.

ي ثبتــت بالنــص عليهــا أو انعقــد االإجماع عىل 
ع الــ�ت ي أن مقاصــد الــ�ش

وربانيــة المقاصــد: تعــ�ن  

ي توصــل إليهــا العلمــاء الثقــات مــن خــالل علــل االأحــكام 
ع، أو الــ�ت اعتبارهــا مقصــداً مــن مقاصــد الــ�ش

عيــة، واســتخالصها مــن خــالل طــرق الكشــف عنهــا، هــي مــن عنــد اللــه، ومــرادة لــه ســبحانه)1(.   ال�ش

ع ربانيــة المصــدر، فهــذا مدعــاة لالطمئنــان النفــىي لــدى  ولمــا كانــت مقاصــد الــ�ش  

ي 
ــعادة �ن ــم الس ــق له ــا يحق ــد، مم ــك المقاص ــع تل ــم م ــة مقاصده ــعي إل موافق ، للس ن ــلم�ي المس

 .)14 {)الملــك:  ُ اْلَخِب�ي اللَِّطيــُف  َوُهــَو  َخَلــَق  َمــْن  يَْعَلــُم  }أاََل  تعــال:  اللــه  قــال  وقــد  الداريــن، 

وممــا يقــرر ربانيــة المقاصــد، أن القــرآن الكريــم أ�ت بالتعريــف بمصالــح الداريــن جلبــاً لهــا،   

ورات  ــ�ن ــن ال ــرآن م ــوص الق ــن نص ــتنبطة م ــح المس ــا، والمصال ــاً له ــدهما، دفع ــف بمفاس والتعري

والحاجــات والتحســينات، ومكمــالت هــذه االأقســام قررتهــا الســنة النبويــة كذلــك)2(. 

سالم: 264.  : محاسن ومقاصد االإ ي
1. البيانو�ن

: الموافقات: 4 / 346.  ي 2. الشاط�ب
ي تفســ�ي كالم المنــان: 750، المحقق: 

: 1376 هـــ(: تيســ�ي الكريــم الرحمــن �ن 3. الســعدي، عبــد الرحمــن بــن نــارص بــن عبــد اللــه )المتــو�ن
: مؤسسة الرسالة، الطبعة: االأول، 1420 هـ - 2000م، عدد االأجزاء: 1.  عبد الرحمن بن معال اللويحق، النارسش

ــِه  ــْن َخْلِف ــِه َواَل ِم ِ يََديْ
ن ْ ــ�ي ــْن بَ ــُل ِم ــِه اْلَباِط ــه ســبحانه: }اَل يَأِْتي ــه بقول ــه بكتاب وقــد وصفــه الل  

ي خلقــه وأمــره، يضــع 
يــٌل ِمــْن َحِكيــٍم{ �ن ن يــٌل ِمــْن َحِكيــٍم َحِميٍد{)فصلــت: 42(، يقــول الســعدي: )} تَ�ن ِ

ن ْ تَ�ن

له.}َحِميــٌد{ عــىل مــا لــه مــن صفــات الكمــال، ونعــوت الجــالل، وعــىل مــا  ن لــه م�ن ن ء موضعــه، وي�ن ي
كل �ش

فضــال، فلهــذا كان كتابــه، مشــتمال عــىل تمــام الحكمــة، وعــىل تحصيــل المصالــح  لــه مــن العــدل واالإ

ــا( )3(. ي يحمــد عليه
ــ�ت ــع المفاســد والمضــار، ال ــع، ودف والمناف
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ــه،  ــد الل ــن عن ــة م يع ــت ال�ش ــا كان ــة، فلم ــن الرباني ــا ع ــد كله ــص المقاص ــق خصائ وتنبث  

ومقاصدهــا راجعــة إل ذلــك، اتســمت بموافقــة الفطــرة، ثــم بالعمــوم والثبــات والكمــال والشــمول 

والتــوازن والواقعيــة، وغــ�ي ذلــك. 

الخاصية الثانية، الفطرية )مراعاة الفطرة وحاجة اإلنسان(:  

ــال  ــ�ي مث ــن غ ــأ م ــدع وأنش ــاه أب ــر، ومعن ي فط
ــال�ش ــل الث ــة إل الفع ي اللغ

ــرة �ن ــع الفط ترج  

الصــالح)2(. أو  الفســاد  ســبيل  عــىل  يكــون  وقــد  طــوالً،  الشــق  الفطــر:  وأصــل  احتــذاه)1(، 

يمــان)3(، وهــي الديــن القيم،  نســان مــن قوتــه عــىل معرفــة االإ ي االإ
وفطــرة اللــه: هــي مــا ركــز �ن  

ي الرحــم مــن 
ي يخلــق المولــود عليهــا، عــىل ابتــداء الخلقــة مؤمنــاً كان أم كافــراً، أو �ن

وقيــل الخلقــة الــ�ت

ــقاوة)4(. ــعادة وش س

ي اللــه عنــه، َقــاَل: َقــاَل رَُســوُل، اللَّــِه، صــىل اللــه 
ي الحديــث الصحيــح، أن أبــا ُهَريـْـرََة، ر�ن

و�ن  

َســاِنِه، َكَمــا  َاِنــِه أَْو يَُمجِّ َداِنــِه أَْو يَُن�ِّ عليــه وســلم: )َمــا ِمــْن َمْوُلــوٍد ِإالَّ يُوَلــُد َعــىَل الِفطْــرَِة، َفأَبَــَواُه يَُهوِّ

ي اللــه 
ــوَن ِفيَهــا ِمــْن َجْدَعــاءَ)6((، ثـُـمَّ يَُقــوُل أبــو هريــرة، ر�ن تُْنَتــُج الَبِهيَمــُة بَِهيَمــًة َجْمَعــاَء)5(، َهــْل تُِحسُّ

يــُن الَقيُِّم{)الــروم: 30(()7(.  ــِه َذِلــَك الدِّ ــاَس َعَلْيَهــا الَ تَْبِديــَل ِلَخْلــِق اللَّ ــَر النَّ ي َفطَ ِ
ــ�ت ــِه الَّ ــرََت اللَّ  عنــه: }ِفطْ

ف االألفاظ: 3/ 239. ي تفس�ي أرسش
: عمدة الحفاظ �ن ن 1. السم�ي

ي غريب القرآن: 353. 
: المفردات �ن ي

2. االأصفها�ن

3. المصدر نفسه.  

ف االألفاظ: 3/ 240.  ي تفس�ي أرسش
4. عمدة الحفاظ �ن

ح صحيح  ء من بدنها، سميت بذلك؛ الجتماع أعضائها. ابن حجر: فتح الباري رسش ي
ي لم يذهب �ش

5. الجمعاء: هي ال�ت
البخاري: 3/ 250.

6. الجدعاء: مقطوعة االأذن، وفيه إيماء إل أن تصميمهم عىل الكفر كان بسبب صممهم عن الحق. ن. م. 
سالم؟   ي االإ ي فمات هل يصىل عليه؟ وهل يعرض عىل الص�ب 7. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الص�ب
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)1(: وهــو  ســالم، وقــال ابــن عبــد الــ�ب قــال ابــن حجــر: )أشــهر االأقــوال إن المــراد بالفطــرة االإ  

ــرََت  ن عامــة الســلف، وأجمــع أهــل العلــم بالتأويــل عــىل أن المــراد بقولــه تعــال: }ِفطْ المعــروف بــ�ي

ــالم()2(. س ــا{ االإ ــاَس َعَلْيَه ــَر النَّ ي َفطَ ِ
ــ�ت ــِه الَّ اللَّ

، أبــو عمــر، ولــد بقرطبــة، حافــظ المغــرب مــن كبــار  ي المالــكي 1.  أبــو يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد النمــري القرطــ�ب
ن وأربعمائــة للهجــرة، مــن تصانيفــه: جامــع  ي بشــاطبة ســنة ثــالث وخمســ�ي

الحفــاظ، فقيــه مــؤرخ، ولي القضــاء، تــو�ن
هــا. بيــان العلــم وفضلــه، والتمهيــد واالســتذكار واالســتيعاب، وغ�ي

ــان علمــاء المذهــب:  ــة أعي ي معرف
ــاج المذهــب �ن ــن فرحــون: الديب ــان: 7 /66: ت: 837. اب ــات االأعي ــكان: وفي ــن خل  واب

2 /369. رسكيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة: 1/ 159.
ســالم  : االســتذكار: 3/ 102. تفســ�ي الفطــرة باالإ ح صحيــح البخــاري: 3/ 248. وقــول ابــن عبــد الــ�ب 2. فتــح البــاري رسش
ــرآن: ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ي: جام ــ�ب ــر: الط ــد، انظ ــد، ومجاه ــن زي ــن أب ي ع ــ�ب ، رواه الط ــ�ي ــل التفس ــد أه  عن

 18/ 943. ابن عاشور: التحرير والتنوير: 30/ 148. 
ي تفس�ي الكتاب العزيز: 4/ 336. 

ن �ن 3. ابن عطية: تفس�ي ابن عطية - المحرر الوج�ي

ي - الكشاف عن حقائق غوامض التأويل: 3/ 479.  4. تفس�ي الزمخ�ش

ــس  ي نف
ــة �ن ــة والهيئ ــي الخلق ــه: )ه ــد علي ــذي يعتم ــا ال ي معناه

ــرة �ن ــإن الفط ــم، ف ــن ث وم  

ــه  ــىل رب ــا ع ــتدل به ــال، ويس ــه تع ــات الل ــا مصنوع ن به ــ�ي ــأة الأن يم ــدة ومهي ــي مع ي ه
ــ�ت ــل، ال الطف

ائعــه ويؤمــن بــه()3(.  ويعــرف رسش

 : ــِه{ والمعــ�ن ي: )والفطــرة: الخلقــة. أال تــرى إل قولــه }ال تَْبِديــَل ِلَخْلــِق اللَّ ويقــول الزمخــ�ش  

ن عنــه وال منكريــن لــه، لكونــه مجاوبــاً للعقــل،  ســالم، غــ�ي نائــ�ي ن للتوحيــد وديــن االإ أنــه خلقهــم قابلــ�ي

ــح()4(.  ــر الصحي ــاوقاً للنظ مس

ــرة:  ــس: )الفط ــه النفي ــرة بقول ــن الفط ــالم دي س ــون االإ ــ�ن ك ــن مع ــور ع ــن عاش ــح اب ويفص  

نســان هــي مــا فطــر عليــه، أي ُخلــق  ي كل مخلــوق، ففطــرة االإ
الخلقــة، أي النظــام الــذي أوجــده اللــه �ن

نســان برجليــه فطــرة جســدية، فمحاولــة  ي االإ
نســان ظاهــراً وباطنــاً، أي: جســداً وعقــالً. فمــىش عليــه االإ

أن يتنــاول االأشــياء برجليــه خــالف الفطــرة. واســتنتاج المســّببات مــن أســبابها والنتائــج مــن مقّدماتهــا 

ي علــم االســتدالل بفســاد الوضــع خــالف 
ء مــن غــ�ي ســببه المســّمى �ن ي

فطــرة عقلّيــة، فاســتنتاج الــىش

ي نفــس االأمــر فطــرة 
ــة �ن ــق ثابت ــا نشــاهده مــن االأشــياء هــو حقائ ــأن م ــة، والجــزم ب الفطــرة العقلّي
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ســالم بأنــه الفطــرة،  عقلّيــة، فإنــكار السفســطائية)1(، ثبــوت ذلــك خــالف الفطــرة العقلّيــة. فوصــف االإ

يعــات، وكّلهــا أمــور عقليــة أو جاريــة عــىل وفــق مــا  ســالم عقائــد وت�ش معنــاه: أنــه فطــرة عقلّيــة الأّن االإ

يدركــه العقــل ويشــهد بــه()2(. 

نســان بمــا يتحقــق مــع الفطــرة، فال يشــق عليــه، وال  ســالم منهــج فطــري، يكلــف االإ فمنهــج االإ  

ســالم الــذي  أ المنهــج ومقــرره هــو اللــه، الــذي ارتــىن االإ يعارضهــا، فكيــف ال، وخالــق الفطــرة ومنــىش

يــة منــذ اللمســة االأول، يعــرف دروبهــا ومنحنياتهــا، فيتدســس)3( إليها  )يعــرف طريقــه إل النفــس الب�ش

بلطــف، ويعــرف مداخلهــا ومخارجهــا، فيســلك إليهــا عــىل اســتقامة، ويعــرف قواهــا ومقدراتهــا، فــال 

يتجــاوز أبــداً، ويعــرف حاجاتهــا وأشــواقها فيلبيهــا تمامــاً، ويعــرف طاقاتهــا االأصليــة البانيــة للعمــل 

ٍء َخْلَقــُه ثـُـمَّ َهــَدى{ )طــه: 50(، ْ ي َ  والبنــاء()4(. ويــدل عــىل هــذا قولــه تعــال: }َقــاَل َربَُّنــا الَّــِذي أَْعطـَـى ُكلَّ �ش

َر َفَهَدى{)االأعىل: 2 – 3(.  ى* َوالَِّذي َقدَّ وقوله: }الَِّذي َخَلَق َفَسوَّ

، صــىل اللــه عليــه وســلم،   ي والفطــرة منحــة إلهيــة، ومنــة ربانيــة، وقــد وفــق الختيارهــا النــ�ب  

ــن  ــهد م ــف مش ي وص
ــلم، �ن ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب ــول الن ــبحانه، يق ــادي س ــه اله ــن الل ــل م بفض

ــا  ــْذ أَيَُّهَم : ُخ ــَل ِلي ــٌر، َفِقي ــِه َخْم ــُر ِفي ، َواالآَخ ٌ ن َ ــ�ب ــا َل ــِن، أََحُدُهَم ــُت ِبِإنَاَءيْ رساء: »َوأُِتي ــة االإ ــاهد رحل مش

ــرََة، أََمــا ِإنَّــَك َلــْو أََخــْذَت  ــرََة، أَْو أََصْبــَت الِفطْ : ُهِديــَت الِفطْ بُْتــُه، َفِقيــَل ِلي ِ َ َ َف�ش ن َ ــ�ب ِشــْئَت، َفأََخــْذُت اللَّ

ــرَِة ()6(. ــىَل اْلِفطْ ــَك َع ُت ــَك، أُمَّ ــُه ِب ــاَب الل ــَت أََص ــل: أََصْب ــة: )فقي ي رواي
ــَك«)5(. و�ن ُت ــَوْت أُمَّ ــَر َغ الَخْم

ي اليونــان قبــل الميــالد بخمســة قــرون، وهــي تقتــ� عــىل 
ي نشــأ �ن

1. السفســطائية أو السفســطة: اتجــاه فكــري يونــا�ن
فــن الجــدل، والحــرص عــىل الغلبــة بغــ�ي فضيلــة أو حــق، وصــارت تــرادف الخــداع والتضليــل، كمــا تطلــق عــىل القياس 
ــه الحقائــق،  ــه تموي ــاس الباطــل الــذي يقصــد ب ــات بغــرض إســكات الخصــم وإفحامــه، أو القي المركــب مــن الوهمي
ــارصة: 2/ 1073،  ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــل: معج ــق عم ــاعدة فري ــر بمس ــر: عم ــة. انظ ــة المرائي ــميت الحكم ــذا س ول
، الشــه�ي  ي : التعريفــات: 118. ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطــ�ب ي

الجرجــا�ن
: مطبعــة  : 595 هـــ(: تلخيــص السفســطة: 8 – 9، تحقيــق: محمــد ســليم ســالم، النــارسش بابــن رشــد الحفيــد )المتــو�ن

: 1972م، عدد االأجزاء: 1.  دار الكتب، القاهرة، الطبعة: دون طبعة، سنة الن�ش
سالمية: 3/ 179 – 180. يعة االإ 2. مقاصد ال�ش

3. يتدسس: أي يتحسس ويتلمس بيده، عمر بمساعدة فريق عمل: معجم اللغة العربية المعارصة: 1/ 744. 

ة، 1422هـــ - 2001م  وق، القاهــرة، الطبعــة: الخامســة عــ�ش : دار الــ�ش 4. قطــب، ســيد: هــذا الديــن: 30 – 31، النــارسش
: وكالــة الفرقــان  عــدد االأجــزاء: 1. وانظــر: العــودة، ســلمان بــن فهــد: نــداء الفطــرة لــدى الرجــل والمــرأة: 10، النــارسش

عالن، الرياض، الطبعة: االأول، 1409 هـ، عدد االأجزاء: 1.  للدعاية واالإ
ي الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها{ )مريم: 16(

5. صحيح البخاري، كتاب أحاديث االأنبياء، باب قول الله:} واذكر �ن
رساء برسول الله، صىل الله عليه وسلم، إل السماوات وفرض الصلوات. يمان، باب االإ 6. صحيح مسلم، كتاب االإ
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عالقة مقاصد الرشيعة بالفطرة:   

ســالمية متطلبــات النــاس، وتنظــم غرائزهم وتهــذب أطباعهــم وأخالقهم،  يعــة االإ ي ال�ش تلــ�ب  

ــد  ــتقيمة، وعن ــرة المس ــات الفط ــي حاج ، وه ــ�ي ــم الخب ــم العلي ــارع الحكي ــد الش ــا مقاص ــذه كله وه

يــع )نجــده ال يعــدو أن يســاير حفــظ الفطــرة والحــذر مــن  ي المقصــد العــام مــن الت�ش
إجالــة النظــر �ن

ع محــذوراً وممنوعــاً، ومــا أدى  ي الــ�ش
خرقهــا واختاللهــا. ولعــل مــا أفــىن إل خــرق عظيــم فيهــا يعــّد �ن

ي الجملــة، ومــا 
ي االأمريــن فهــو منهــي أو مطلــوب �ن

إل حفــظ كيانهــا يعــد واجبــاً، ومــا كان دون ذلــك �ن

ال يمّســها مبــاح.

ي العمــل، يصــار إل ترجيــح 
ثــم إذا تعارضــت مقتضيــات الفطــرة ولــم يُمكــن الجمــع بينهــا �ن  

ك، وكان  أَْوالهــا وأَبقاهــا عــىل اســتقامة الفطــرة. فلذلــك كان قتــل النفــس أعظــم الذنــوب بعــد الــ�ش

ــات()1(. ــم الجناي ــن أعظ ــ�ش م ــاء الب ــه، وكان خص ــاً عن ــب منهي ّه ال�ت

يعــة تدعــو إل  ي الفطــرة ولوازمهــا، فــإن ال�ش
ي الوقــت الــذي يخــرج النــاس فيــه عــن معــا�ن

و�ن  

العــودة إل الفطــرة الســليمة، وتنقيتهــا ممــا شــابها؛ الأنهــا )داعيــة أهلهــا إل تقويــم الفطــرة، والحفــاظ 

رضــاع مــن الفطــرة، وشــواهده  عــىل أعمالهــا، وإحيــاء مــا انــدرس منهــا، أو اختلــط بهــا. فالــزواج واالإ

ة مــن الفطــرة؛ الأنهمــا اقتضاهمــا التعــاون عــىل البقاء،  ي الخلقــة، والتعــاوض وآداب المعــارسش
ظاهــرة �ن

وحفــظ االأنفــس واالأنســاب مــن الفطــرة، والحضــارة الحــق مــن الفطــرة؛ الأنهــا مــن آثــار حركــة العقــل 

الــذي هــو مــن الفطــرة، وأنــواع المعــارف الصالحــة مــن الفطــرة؛ الأنهــا نشــأت عــن تالقــح العقــول 

ي الفطــرة حــب ظهــور مــا تولــد 
، و�ن عــات مــن الفطــرة؛ الأنهــا متولــدة عــن التفكــ�ي وتفاوضهــا. والمخ�ت

عــن الخلقــة()2(.

سالمية: 3/ 186، 187.  يعة االإ 1. ابن عاشور: مقاصد ال�ش
2. المصدر السابق: 186. 
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ع، وهــذا مــن فضــل اللــه ســبحانه الــذي  ع تتضــح مقاصــد الــ�ش وبالفطــرة والعقــل مــع الــ�ش  

ه لــو تركــت، وأيدهــا  )منــح عبــاده فطــرة، َفطَرَهــم عليهــا، ال تقبــل ســوى الحــق، وال تؤثــر فيــه غــ�ي

ي الفطــرة، وأدركــه 
عــة تفصــل لهــا مــا هــو مســتقر �ن ن الحــق والباطــل، وكملهــا ب�ش بعقــول تفــرق بــ�ي

ي الفطــرة، 
ع مبــ� مفصــل لمــا هــو مركــوز �ن العقــل مجمــالً، فالفطــرة قابلــة، والعقــل مــزك، والــ�ش

ــه المســتقيمة والعقــل ال�يــح والوحــي  ــه بالعقــل، فاتفقــت فطــرة الل مشــهود أصلــه دون تفاصيل

قــرار بموجــود فطــر هــذا العالــم بجميع مــا فيه عاليــه وســافله وما بينهمــا()1(.  المبــ� المكمــل عــىل االإ

ع، إل درجــة محبتهــا واالطمئنــان إليهــا مــع  ودور الفطــرة يرتقــي عــن معرفــة مقاصــد الــ�ش  

ــىل  ــاده ع ــق عب ــبحانه خل ــه س ــة: )والل ــن تيمي ــول اب ــه، يق ــب ب ــد والتكذي ــن المقاص ــل م ــكار الباط إن

ي فيهــا معرفــة الحــق، والتصديــق بــه، ومعرفــة الباطــل، والتكذيــب بــه، ومعرفــة النافــع 
الفطــرة الــ�ت

، والبغــض لــه بالفطــرة. فما كان حقــاً موجــوداً صدقت  ي
المالئــم، والمحبــة لــه، ومعرفــة الضــار المنــا�ن

بــه الفطــرة، ومــا كان حقــاً نافعــاً عرفتــه الفطــرة فأحبتــه، واطمأنــت إليــه. وذلــك هــو المعــروف، ومــا 

كان باطــالً معدومــاً كذبــت بــه الفطــرة، فأبغضتــه الفطــرة فأنكرتــه. قــال تعــال: }يَأُْمرُُهــْم ِباْلَمْعــُروِف 

ــِر{ )االأعــراف: 157(()2(.  ــِن اْلُمْنَك ــْم َع َويَْنَهاُه

ي تحديــد المقاصــد 
ولقــد اعتــ�ب جمــال الديــن عطيــة أن للفطــرة مــع العقــل والتجربــة دوراً �ن  

يعــة ومعرفتهــا)3(.  اً أنهــا طريــق مــن طــرق الكشــف عــن مقاصــد ال�ش وإثباتهــا، معتــ�ب

ي 
: 751 هـــ(: الصواعــق المرســلة �ن ي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن )المتــو�ن 1. ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أ�ب

: دار العاصمــة، الريــاض-  الــرد عــىل الجهميــة والمعطلــة: 4/ 1277، المحقــق: عــىلي بــن محمــد الدخيــل اللــه، النــارسش
المملكة العربية السعودية، الطبعة: االأول، 1408هـ، عدد االأجزاء: 4. 

2. مجمــوع الفتــاوى: 4 / 32، وللمؤلــف: نقــض المنطــق: 35، حققــه: محمــد عبــد الــرزاق حمــزة، وســليمان بــن عبــد 
وت – لبنــان، الطبعــة:  : منشــورات دار الكتــب العلميــة، بــ�ي الرحمــن الصنيــع، صححــه: محمــد حامــد الفقــي، النــارسش

االأول، 1419هـ - 1999م، عدد االأجزاء: 1. 
يعة: 15 – 16.  3. نحو تفعيل مقاصد ال�ش
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يعة. ة أصلية لمقاصد ال�ش ن ع، وهي م�ي                         وهذا أمر مبالغ فيه، إذ إن الفطرة تتوافق مع مقاصد ال�ش

ع، يقــول  ي الكشــف عــن المقاصــد، ومرتبــط بأدلــة الــ�ش
أمــا العقــل فــدوره محــدود �ن  

ي هــذا العلــم؛ فإنمــا تســتعمل مركبــة عــىل االأدلــة 
: )االأدلــة العقليــة إذا اســتعملت �ن ي الشــاط�ب

ي طريقهــا، أو محققــة لمناطهــا، أو مــا أشــبه ذلــك، ال مســتقلة بالداللــة؛ الأن 
الســمعية، أو معينــة �ن

ي علــم الــكالم()1(. 
ن �ن عــي، والعقــل ليــس بشــارع، وهــذا مبــ�ي ي أمــر رسش

النظــر فيهــا نظــر �ن

ي – للعقل ثالث وظائــف، وهي)2(:  ي اعتمــاداً عىل الشــاط�ب
ومــن هنا فقد حدد إســماعيل الحســ�ن   

عية.  ي رسش
   1 - تركيــب الدليــل العقــىلي عــىل الدليــل الســمعي، كأن تكون إحــدى المقدمــات عقلية، والبــا�ت

ي طريــق تحصيــل الدليــل الســمعي، كأن يكــون الدليــل ســمعياً، ويســتعان 
  2 - إعانــة الدليــل العقــىلي �ن

 . عــىل تحقيــق نتيجتــه بدليــل عقــىلي

  3 - تحقيق العقل مناط الدليل السمعي. 

ي أبدعهــا اللــه، وال 
ســالمية تمتــاز بموافقتهــا للفطــرة الــ�ت يعــة االإ وعليــه؛ فــإن مقاصــد ال�ش  

عجــب، فــإن مصدرهــا هــو اللــه ســبحانه. 

1. الموافقات: 1 / 27. 

: المعهــد العالمــي  مــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور: 111، النــارسش ، إســماعيل: نظريــة المقاصــد عنــد االإ ي
2. الحســ�ن

سالمي، فرجينيا - الواليات المتحدة االأمريكية، الطبعة: االأول، 1995م، عدد االأجزاء: 1.  للفكر االإ
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الِقلّة والكرثة

 يف االستدالل والواقع

الشيخ د. يرسي عيدة

مساعد مفتي / دائرة إفتاء محافظة الخليل

ي بعده، وبعد الحمد لله وحده، والصالة والسالم عىل من ال ن�ب  

ــة  ي مقــال ســابق إل موقــف القــرآن الكريــم، والســّنة المطهــرة مــن الِقّل
شــارة �ن فســبقت االإ  

كذلــك؟. والواقــع  االســتدالل  ي 
�ن اعتبــار  لهمــا  فهــل  ة،  والكــ�ش

ــة  ــن الِقّل ــع، وم ــال والواق ــب الح ــه، بحس ــا حكم ــكلٍّ منهم ــواع، ول ــىل أن ة ع ــ�ش ــّة والك القل  

ــدرك  ــا يُ ــا م ــرف، ومنه ــدرك بالُع ــا يُ ــا م ــة، ومنه ــد الكمّي ــدرك بالعــّد واالإحصــاء وتحدي ــا يُ ة م والكــ�ش

ــه إل  ــار مــا تــدالن علي ة باعتب ــة والكــ�ش بالِقــ� والطــْول؛ كالزَّمــن والمــّدة، وقــد قّســم العلمــاء الِقّل

  :)1(
ي
أقســام عــدة، وذلــك عــىل النحــو االآ�ت

ــّو  ــرى ، كالّنم ــة إل أخ ــن كمّي ــم م ــال الجس ــاً: انتق ــمُّ اصطالح ــّم، والك ي الَك
ة �ن ــ�ش ــة والك     أوالً: الِقّل

 ّ ّه النجاســة إذا لــم تغــ�ي والذبــول )2(.  ومــن أمثلــة ذلــك: أجمــع العلمــاء عــىل أن المــاء الكثــ�ي ال تــ�ن

ّ أحــد  ــل، ينجــس إذا تغــ�ي ــون، أو الرائحــة، بخــالف المــاء القلي أحــَد أوصافــه، مــن الطعــم، أو الل

تلــك االأوصــاف)3( . 

، المفردات: ص 428. التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون: 4/ 123. ي
1. الكفوي، الُكلّيات: ص 308. االأصفها�ن

، التعريفات: ص 84. ي
2. الجرجا�ن

3. ابن المنذر، االإجماع: ص 33.
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ة.  ي الزّمن، يختلف حكمه عن حكم المدة القص�ي
ي الزّمن، الطّول �ن

ة �ن      ثانياً: الِقّلة أوالك�ش

مثالــه: النــوم الكثــ�ي المســتغرق ينقــض الوضــوء، وهــو قــول مالــك)1(  وروايــة عــن أحمــد)2(،   

غفــاءة ونحوهــا.  ، كاالإ بخــالف النــوم اليســ�ي

ة  ي العــدد، مثالــه: اتفــق الفقهــاء عــىل أّن الصــالة تبطــُل باالأفعــال الكثــ�ي
ة �ن      ثالثــاً: الِقّلــة أو الكــ�ش

ة.  ي ليســت مــن جنســها، وال مــن مصلحتهــا)3(، بخــالف االأفعــال اليســ�ي
الــ�ت

ي المســاحة، مثالــه: اتفــق العلمــاء عــىل أن ســ�ت العــورة فــرض)4( ، واتفقــوا 
ة �ن       رابعــاً: الِقّلــة أو الكــ�ش

ء  ي
هــا - فيهــا قصــداً )5(، أمــا انكشــاف الــىش كذلــك عــىل بطــالن صــالة مــن كشــف عورتــه - كاملــة أو أك�ش

اليســ�ي منهــا فــال يبطــل الصــالة.

ٌط لصحــة  ي المســافة، مثالــه: أجمــع الفقهــاء عــىل أن اســتقبال القبلــة رسش
ة �ن        خامســاً: الِقّلــة والكــ�ش

اً  ّ ت الجهــة تغــ�ي ّ اً، بحيــث تغــ�ي الصــالة )6(، وأجمعــوا كذلــك عــىل أنــه إذا كان االنحــراف عــن القبلــة كثــ�ي

اً فالصــالة صحيحــة.  كّليــاً فــإن الصــالة ال تصــّح)7(، وأمــا إن كان االنحــراف يســ�ي

      ضوابط  الِقلّة و الكرثة:

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

ٌّ فقهّي ينطبق عىل فروع متعددة من باب واحد)8( .        الضابط اصطالحاً: حكٌم كىلي

وهو: قضية كلية فقهية منطبقة، عىل فروع من باب واحد)9( .   

ة: 1 /230. الحطاب، مواهب الجليل: 1/ 295.  ، الذخ�ي ي
ى: 1 /119. القرا�ن 1. مالك، المدونة الك�ب

نصاف: 1/ 199.  : 1/ 235. ابن مفلح، المبدع: 1/ 159. المرداوي، االإ ي
2. ابن قدامة، المغ�ن

.278/ 1 : ي
ة: 2/ 144. النووي، المجموع: 4/ 93. ابن قدامة، الكا�ن ، الذخ�ي ي

3. القرا�ن

4. ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 1 /114.

5. الموسوعة الفقهية الكويتية: 27 /128.

ــة: 1 /41.  ن الفقهي ــ�ي ــزي، القوان ــن ج ــع:1 /117. اب ــع الصنائ ، بدائ ي
ــا�ن ــاع: ص26. الكاس جم ــب االإ ــزم، مرات ــن ح 6. اب

ازي، المهذب: 1 /129.  الش�ي

ــة،  ــن قدام ــد:1 /119. اب ــة المجته ــد، بداي ــن رش ــة: 2 /145.اب ، البناي ي
ــ�ن ــاع: ص26. العي جم ــب االإ ــزم، مرات ــن ح 7. اب

ــذب: 1 /227. ازي، المه ــ�ي : 1 /234.الش ي
ــكا�ن ال

ــط  ــد والضواب ــان، القواع ــاء: 1 /281. الميم ــة الفقه ــم لغ ــي، معج ــر:1 /137. قلعج ــباه والنظائ ــم، االأش ــن نجي 8. اب

ــة: 1 /40.  ــط الفقهي ــد والضواب ــف، القواع ــد اللطي ــة: ص 129. العب الفقهي

9. الصواط، القواعد والضوابط الفقهية:1 /97. 

� �ة
�ف

الِقلّة والكرثة، واعتبارهام من عدمه يف االستدالل والواقع



سراء ل�ة ال�إ م�ج

64

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

ة،  ــ�ش ــة والك ــط الِقّل ــداً لضاب ــم تحدي ي كالمه
ــد �ن ــاء ال يج ــوال العلم ي أق

ــل �ن ــر والمتأم والناظ  

، أو بعــدد محــّدد، وأّن تحديــد ذلــك فيمــا نّصــوا عليــه راجــٌع إل العــرف والعــادة  ن ّ وحــ�ه بحــّد معــ�ي

ٌّ، يختلــف باختــالف الزمــان والمــكان، وهــو يختلــف كذلــك باختــالف  ي ــد أمــٌر نســ�ب ــاً، وأّن التحدي غالب

يعــة نــصٌّ قاطــٌع لبيــان حــّد  ي ال�ش
تقديــرات الفقهــاء كّل بحســب مــا يــؤدي إليــه اجتهــاده، فليــس �ن

ي بعــض المســائل 
ــ�ي �ن ي تتحــدث عــن الكث

ــ�ت ي المســائل، وإنمــا جــاءت النصــوص ال
ــ�ي �ن ــل والكث القلي

ــاك وجهــات نظــر، واجتهــادات مــن  ــك فهن ــد بحــّد، أو بعــدد، أو مقــدار محــدد، ومــع ذل دون تقيي

ــك)1( .  ــط  ذل ، وضب ــ�ي ــل والكث ــط القلي ــان ضاب ــم لبي ــة منه ي محاول
ــا؛ �ن ــاء ذكروه الفقه

، يمكــن  ي نصــوص الفقهــاء حــول مســألة تحديــد ضابــط القليــل والكثــ�ي
ومــن خــالل النظــر �ن  

 : ي
ة، تتلخــص بــاالأ�ت ي ذكرهــا الفقهــاء لتحديــد ضابــط الِقّلــة والكــ�ش

القــول إن الضوابــط الــ�ت

       أوالً: العرف والعادة.

والعــرف اصطالحــاً: ما اســتقرت النفــوس عليه، بشــهادة العقول، وتلقتــه الطبائــع بالَقبول)2(.     

ــه مــرّة  ــاس عليــه عــىل حكــم المعقــول، وعــادوا إلي ــا العــادة اصطالحــاً: مــا اســتمر الّن وأّم  

أخــرى)3(.   بعــد 

، أي بمعــ�ن واحــد، وذهــب بعضهــم إل  ن ادَفــ�ي ومــن الفقهــاء مــن جعــل العــرف والعــادة م�ت  

أّن العــادة أعــمُّ مــن العــرف، ومنهــم مــن جعــل العــرف أعــّم مــن العــادة، ومنهــم مــن جعــل العــرف 

ــال)4(.  ــة باالأفع ــادة خاص ــاظ، والع ــاً باالألف خاّص

ي 
ــد االختــالف �ن ــاً إليهــا عن ة رجوع ــة والكــ�ش ــط الِقّل وعــىل أّي حــال، يعــّد العــرف أكــ�ش ضواب  

، فهــو أكــ�ش شــمولية وواقعيــة وضبطــاً، حيــث تــم اعتبــار العــرف، والرجــوع  تحديــد القليــل والكثــ�ي

.182 /1 : ح الكب�ي ، االعتصام:3 /74. النووي، المجموع :1/ 259. ابن قدامة، ال�ش ي ، المبسوط: 4/ 128. الشاط�ب 1. ال�خىي

مي، تحفة الحبيب1 /370.  ، التعريفات، ص 154.البج�ي ي
2. الجرجا�ن

، التعريفات: 146. المناوي، التوقيف:1 /233. قلعجي، معجم لغة الفقهاء: 1 /299.  ي
3. الجرجا�ن

4. العسكري، معجم الفروق اللغوية:1 /345.
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ه، وأقــّل الطّهــر  ه، وأقــّل النفــاس وأكــ�ش ي مســائل فقهيــة ال حــ� لهــا، مثــل أقــّل الحيــض وأكــ�ش
إليــه �ن

ن  ه، وضابــط الحــد القليــل والكثــ�ي لالأفعــال المنافيــة للصــالة، والفاصــل القليــل والطويــل بــ�ي وأكــ�ش

ــا  ه ــن كث�ي ــى ع ي ال يعف
ــ�ت ــات ال ــّد النجاس ــا، وح ــة ونحوه ــالة واالأذان والخطب ــوء والص ــال الوض أفع

ي أبــواب الفقــه كافــة، فمــا قــىن العــرف بِقلَّتــه فهــو قليــٌل، ومــا 
بخــالف قليلهــا، ونحوهــا مــن مســائل �ن

 .)1( ٌ تــه فهــو كثــ�ي قــىن بك�ش

     ثانياً: الّنظر أو ما يسّمى بـ " نظرية الناظر". أي: الرؤية الب�ية.

ي عقلــه وبــ�ه ينظــر إل 
ضنــا أن رجــالً ســويّاً �ن ويقصــد الفقهــاء بهــذا الضابــط: أنــه لــو اف�ت  

اً )2(.  اً، وإن لــم يلحظــه ُعــّد يســ�ي ، فــإن الحظــه  للوهلــة االأول ُعــدَّ كثــ�ي ن ّ ء مخصــوص معــ�ي ي
�ش

ي ذكرهــا مــن قــال بهــذا الضابــط لتحديــد ضابــط القــْدر اليســ�ي 
ومــن المســائل الفقهيــة الــ�ت  

َة عــن الناظــر فهــي لحيــٌة كثيفــة،  َِت اللحيــُة المنظــوُر إليهــا البــ�ش : اللحيــة الكثيفــة، فــإن َســ�ت والكثــ�ي

ــة)3(.  ــة خفيف ــي لحي وإال فه

ة.       ثالثاً: المقابلة مع الك�ش

، كانكشــاف  ي
ء المــراد مقارنتــه مــع البــا�ت ي

ويُقصــد بهــذا الضابــط : أن ينظــر الشــخص إل الــىش  

 ٌ ي كثــ�ي
ي الصــالة مقارنــة مــع البــا�ت

ي الصــالة مثــالً، فــإذا كان مقــدار مــا ينكشــف مــن العــورة �ن
العــورة �ن

ــل)4(.   ــال تبط ــالً ف ــا إن كان قلي ــالة، وأم ــل الص تبط

، االأشباه والنظائر: 1 /640. 1. السيوطي، االأشباه والنظائر :1 /90. ابن السبكي

ي الفقه الشافعي: ص263. 
ة �ن 2. حمزة الحبايسة، القّلة والك�ش

3. النووي، المجموع: 1/ 206. الرافعي، فتح العزيز:1/ 343. 

، بدائــع الصنائــع: 1/ 175. حاشــية  ي
ن الحقائــق:1 /96. الكاســا�ن 4. ابــن الهمــام، فتــح القديــر: 1 /268. الزيلعــي، تبيــ�ي

نصــاف: 1 /456. : 1 /214. المــرداوي، االإ ي
الدســو�ت
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      رابعاً: حّد الثالثة.

: أّن الثالثــَة أقــّل الجمــع، فالثالثــة ومــا  يقصــد الفقهــاء بهــذا الضابــط لتحديــد بدايــة الكثــ�ي  

ة، ومــا دونهــا قليــل)1(. ي حــّد الكــ�ش
ي بــاب االأعــداد، داخلــٌة �ن

ٌ �ن زاد عليهــا  كثــ�ي

ن    وقــد ذكــر العديــد مــن علمــاء المالكيــة  والشــافعية  والحنابلــة  أّن الثالثــة هــي الفيصــل بــ�ي

ة.  ومــن االأمثلــة عــىل ذلــك: أّن الجمعــة تنعقــد بثالثــة أشــخاص، وبدونهــم ال تصــح)2(.    الّقّلــة والكــ�ش

     خامساً: حّد الثلث.

اً، ومــا دونــه يعــّد قليــالً، وهــو  المقصــود بهــذا الضابــط: أن مــا كان فــوق الثلــث يعــّد كثــ�ي  

ضابــٌط ذهــب إليــه فقهــاء المالكيــة تحديــداً ، ومــال إليــه بعــض الحنابلــة .

ي تقريــر هــذا الضابــط: )الثلــث هــو آخــر حــدِّ القليــل، وأّوُل 
ومــن ضمــن نصــوص المالكيــة �ن  

ع()3(.  ّ ي مواضــع مــن الــ�ش
(. وكذلــك: )الثلــث قليــٌل �ن حــدِّ الكثــ�ي

ي ذكروهــا لهــذا الضابــط: أّن الثلــث هــو الحــد االأعــىل للوصيــة، فــال يــزاد 
ومــن االأمثلــة الــ�ت  

عليــه، وبأقــل منــه تكــون وصيــة نافــذة)4(.  

    سادساً: حّد الّربع.

 ، هــذا ضابــٌط عنــد فقهــاء الحنفيــة تحديــداً، ويقصــدون بــه: أّن مــا زاد عــن الربــع فهــو كثــ�ي  

ــَة الكمــال؛ الأّن مــن رأى أحــد جوانــب وجــه  ل ن ُّل م�ن ن ــ�ن ــَع يُ ومــا نقــص عنــه فهــو قليــل. وقالــوا إن الرب

ــه)5(. ــه رأى وجه َ بأن ــ�ب ــحَّ أن يخ ــاٍن، ص إنس

1. ابن هشام االأنصاري، أوضح المسالك:1/ 12.السيوطي، همع الهوامع: 1 /170. 

.67 /5 : 2. الماوردي، الحاوي الكب�ي

 .97/ 4 : ي
3. ابن قدامة، المغ�ن

4. حاشية ابن عابدين: 2 /151. 
ة: 6 /62. ،الذخ�ي ي

، أحكام القرآن:1/ 103. القرا�ن ي 5. ابن رشد، البيان والتحصيل: 1/ 206. ابن العر�ب
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ي الصــالة 
ي الصــالة أكــ�ش مــن ربــع العــورة �ن

ومــن أمثلتهــم عــىل هــذا الضابــط: إذا انكشــف �ن  

 ، حــرام يصــح بحلــق ربــع الــرأس فأكــ�ش يبطلهــا)1(، ومــا كان دون ذلــك فــال يبطلهــا، وأن التحلــل مــن االإ

ــال يصــّح)2(.  ــه ف ــا دون أم

     سابعاً: الطّويل المتفاحش.

ذكــر هــذا الضابــط فقهــاُء الشــافعية، ويقصــدون به:أنّه إذا طــال الفصــُل أو بَُعــَد وتفاحَش،   

ــود  ــادات والعق ي العب
ــا �ن ــر حينه ــال يؤث ــة، ف ــّد الِقّل ي ح

ــزال �ن ــال ي ة، وإال ف ــ�ش ــّد الك ي ح
ــالً �ن ــون داخ يك

ة)3( .  ــ�ش ــّد الك ــل ح ــه دخ ــا بأن ــالف إن حكمن ــا، بخ ونحوهم

ي ذكروها عىل ذلك: 
    ومن االأمثلة ال�ت

: الكث�ي هو الطويل المتفاحش()4(.  ي
    قالوا: )ضابط تفريق الوضوء: ...الثا�ن

ي غســل أعضــاء الوضــوء، فالمســتحّب أن يعــاد الوضــوء 
فــإن كان الفاصــل طويــالً متفاحشــاً �ن  

اً فــال يعــاد)5(.  مــن أّولــه، وأمــا إن كان يســ�ي

     ويظهــر أّن الضابــط االأصــوب واالأدق مــن كل مــا ســبق ذكــره: ضابــط الُعــرف والعــادة؛ الأّن هــذا 

ــب  ــدراج أغل ؛ والن ــ�ي ــد الكث ي تحدي
ــا �ن ــة، وأي�ه ــائل الفقهي ــة للمس ــمولية وواقعي ــ�ش ش ــط أك الضاب

ــر تحــت العــرف والعــادة. ــط االأخــرى االآنفــة الّذك الضواب

ن الحقائق: 1 /96.  ، العناية: 1 /260. الزيلعي، تبي�ي ي
1. البابر�ت

، بدائع الصنائع: 1 /5. ي
3. الكاسا�ن

 ، ي
بيــ�ن ، االأشــباه والنظائــر: 1/ 640. زكريــا االأنصــاري، أســ�ن المطالــب: 1 /81. ال�ش 3. النــووي، المجمــوع:  1 /252. ابــن الســبكي

ة: 267 - 269.  ى: 2/ 227. الحبايسة، القّلة والك�ش قناع :1/ 150. ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الك�ب االإ

، االأشباه والنظائر: 1/ 640. 4. النووي، المجموع: 1 /252. ابن السبكي

5. المراجع السابقة. 
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  اعتبار الكرثة يف العلوم الرشعية:

سالمية عموماً.  يعة االإ ي كّل أبواب ال�ش
ة لها االعتبار، كّل االعتبار �ن الك�ش  

عية: ي العلوم ال�ش
ة عموماً �ن ومن أهّم االأدلة عىل اعتبار الك�ش  

ة: ي يمكن االستدالل بها عىل اعتبار الك�ش
    أوالً: من القرآن، فمن االآيات ال�ت

ــَهَداِء أَْن تَِضــلَّ  ــْن تَرَْضــْوَن ِمــَن الشُّ َــاِن ِممَّ ِ َفرَُجــٌل َواْمَرأَت
ن ْ  1 - قــال اللــه تعــال: }َفــِإْن َلــْم يَُكونَــا رَُجَلــ�ي

ــَر ِإْحَداُهَمــا ااْلأُْخــَرى { )البقــرة:282(.  ِإْحَداُهَمــا َفُتَذكِّ

ُ العدد )1(.       وجه الداللة: تَرَّجَح َقُبول شهادة المرأة لّما ك�ش

  2 - قال الله تعال: } َوَما َكاَن َربَُّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوأَْهُلَها ُمْصِلُحوَن{)هود:117( . 

هم مصلحون)2(. وجه الداللة: أّن الله سبحانه وتعال لن يُهلك قوماً وأك�ش

: ي
ة، ما يأ�ت ي يمكن االستدالل عىل اعتبار الك�ش

    ثانياً: من السّنة: فمن االأحاديث النبوية ال�ت

ُّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، ِمــَن  ي ــ�بِ ي اللــه عنهــا، قالــت: )اْســَتْيَقَظ النَّ
 1 - عــن زينــب بنــت جحــش، ر�ن

ََب، ُفِتــَح الَيــْوَم ِمــْن رَْدِم  َ ٍّ َقــِد اْقــ�ت َ ــْوِم ُمْحَمــرًّا َوْجُهــُه، يَُقــوُل: الَ ِإَلــَه ِإالَّ اللَّــُه، َويـْـٌل ِلْلَعــرَِب ِمــْن رسش النَّ

اِلُحــوَن؟ َقــاَل:  َ أَْو ِمائَــًة ِقيــَل: أَنَْهِلــُك َوِفيَنــا الصَّ ن يَأُْجــوَج َوَمأُْجــوَج ِمْثــُل َهــِذِه، َوَعَقــَد ُســْفَياُن ِتْســِع�ي

َ الَخَبــُث()3( .  ُ
نََعــْم، ِإَذا َكــ�ش

، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال: )إذا كان المــاُء  ي ي اللــه عنهمــا، أّن النــ�ب
 2 - عــن عبــد اللــه بــن عمــر، ر�ن

ن )4( لــم يحمل الخبــث ()5(.  ُقّلتــ�ي

   .24/ 14 : ي
، تفس�ي القرآن العظيم: 1/ 335. ابن قدامة، المغ�ن ، بدائع الصنائع: 6/ 421.ا بن كث�ي ي

1. الكاسا�ن

.522/ 1 : ، غرائب التفس�ي ي
2. الكرما�ن

ب« ي صىل الله عليه وسلم: »ويل للعرب من رسش قد اق�ت ، باب قول الن�ب ن 3. صحيح البخاري: كتاب الف�ت

4. مع�ن الُقّلة:هي الجرّة العظيمة من الفخار، سّميت قّلة؛ الأّن الرجل القوي يحملها. االأزهري، الزاهر: 1/ 60.

  . ي
ي داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، وصححه االألبا�ن ن أ�ب 5. س�ن
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 ، ن ي اللــه عنــه، أّن "رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، انــ�ف مــن اثنتــ�ي
ي هريــرة ر�ن  3 - عــن أ�ب

ــه  ــا رســول اللــه؟ فقــال رســول اللــه، صــىل الل ــه ذو اليديــن: أقــُ�ِت الصــالُة، أم نســيَت ي فقــال ل

عليــه وســلم، : أصــدق ذو اليديــن؟ فقــال النــاس: نعــم، فقــام رســول اللــه، صــىل اللــه عليه وســلم،  

، فســجد مثــَل ســجوده أو أطــول ")1(.  ّ ، ثــم ســّلَم، ثــّم كــ�ب ِ
ن ن أُْخَريَــ�ي فصــىل اثنتــ�ي

 4 - عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــّده، قــال: قــال رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم: 

ــٌب  ")2(. ــة رْك ــيطانان، والثالث ــان ش ــيطاٌن، والراكب ــب ش "الراك

ــا،  ــر االأمــور ووزنه ي تقري
ــاراً �ن ة اعتب ــث الســابقة عــىل أّن للكــ�ش ــت االأحادي ــة: دّل وجــه الدالل  

ة  ن ال يحمــل الخبــث وال ينجــس، وكــ�ش ة المــاء وزيادتــه عــن قّلتــ�ي ة الخبــث مؤذنــة بالهــالك، وكــ�ش فكــ�ش

ــه  ــلم، بقول ــه وس ــه علي ــىل الل ــم، ص ي الكري ــ�ب ــذ الن ن أدت إل أخ ــ�ي ــن المصل ــن م ــد ذا اليدي ــن أيّ م

، كل ذلــك يــدل داللــة واضحــة عــىل  ن وقولهــم، والثالثــة َرْكــٌب، فهــو كثــ�ي مقارنــة مــع الواحــد واالثنــ�ي

ــا. ــاالت ونحوه ــذه المج ي ه
ــا �ن ة ووزنه ــ�ش ــار الك اعتب

ة المرجحات فيه)3(.       ثالثاً: االإجماع، أجمع العلماء عىل الحكم بما غلب عىل الظّن؛ وذلك لك�ش

ي اللــه 
ي اللــه عنهــم، ومــن الشــواهد لذلــك، أّن عمــر بــن الخطــاب، ر�ن

    رابعــاً: عمــل الصحابــة، ر�ن

ة: أنــا  ي الّســقِط؟ فقــال المغــ�ي
، صــىل اللــه عليــه وســلم،  قــىن �ن ي عنــه، نشــَد النــاَس مــن ســمع النــ�ب

ســمعته قــىن فيــه ِبُغــرٍّة)4( عبــٍد أو أَمــٍة. قــال: ائــِت بمــن يشــهد معــك عــىل هــذا. فقــال محمــد بــن 

ي ، صــىل اللــه عليــه وســلم، بمثــل هــذا)5( .  مســلمة: أنــا أشــهد عــىل النــ�ب

مام إذا شك بقول الناس. مامة، باب هل يأخذ االإ 1. صحيح البخاري، كتاب االأذان، أبواب صالة الجماعة واالإ

. ي
ي الرجل يسافر وحده، وحسنه االألبا�ن

ي داود، كتاب الجهاد، باب �ن ن أ�ب 2. س�ن

حكام: 2/ 293. ح الورقات ص 62. العز بن عبد السالم، قواعد االأحكام: 2 /53. االآمدي، االإ 3. ابن إمام الكاملية، رسش

، نظرية التقريب والتغليبص، 171.  ي
، البحر المحيط: 6 /130.الريسو�ن ي

الزركىش

ي نفس الحديث.
4. الغرّة: عبد أو أَمة كما جاء تعريفها �ن

ن المرأة.  5. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب جن�ي
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يعة:      خامساً: مقاصد ال�ش

ــُب المصالــح والمفاســد  ع الحنيــف، والأجــل ذلــك تُغّل ة موافــٌق لمقاصــد الــ�ش اعتبــار الكــ�ش  

ن المصالــح أنفســها، أو  ن المصالــح والمفاســد، وبــ�ي الغالبــة عنــد التعــارض، ففــي فقــه الموازنــات بــ�ي

ــور)1(.  ــّوة والظه ــة والق ة والغلب ــ�ش ــاس الك ــىل أس ــح ع جي ــوم ال�ت ــك، يق ــد كذل ن المفاس ــ�ي ب

ي تقديــم الكلّيــات عــىل 
ي ترجيــح الحقــوق وتقديمهــا عــىل بعضهــا بعضــاً، و�ن

ة �ن وتراعــى الكــ�ش  

يعــة الغــّراء)2(.  الجزئيــات، ونحــو ذلــك ممــا يتفــق ومقاصــد ال�ش

     سادساً: أقوال الفقهاء:

ة، ومن أقوالهم مثالً: نّص الفقهاء عىل اعتبار الك�ش  

يعة معلوٌم ()3(.  ي ال�ش
ن القليل والكث�ي أصٌل �ن :) والفرق ب�ي ي قال ابن العر�ب   

يعة ()4(.  :) اعلــم أّن االأصــل اعتبــار الغالب وتقديمه عىل النــادر، وهو شــأن ال�ش ي
وقــال القــرا�ن   

    سابعاً: الفطرة والعقل:

ــن  ــه م ــ� ل ــا ال ح اً فيم ــ�ب ــراً معت ة أم ــ�ش ان الك ــ�ب ــليم يعت ــل الس ــليمة، والعق ــرة الس الفط  

هن  ي الذِّ
ات النصــوص، أقــوى وأوضــح �ن ي تــواردت عــىل إثباتهــا عــ�ش

عيــة الــ�ت المســائل، فالمســائل ال�ش

ون أو ثالثــون  ي رواهــا عــ�ش
يفــة الــ�ت ي لــم تثبــت إال بنــصٍّ واحــد، واالأحاديــث ال�ش

مــن المســائل الــ�ت

ة تفيــد مــا  ٍّ واحــد، فلــوال أّن الكــ�ش ي نســان علمــاً أقــوى وآكــد ممــا يفيــده نقــُل صحــا�ب صحابيــاً تفيــد االإ

ــار)5( .  ــن االأخب ء م ي
ــىش ــزم ب ــتطعنا أن نج ــا اس ــة، لم ــده الِقّل ال تفي

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

2. المراجع السابقة. 

، أحكام القرآن: 4/ 1804.  ي 3. ابن العر�ب

، الفروق ص 1262.  ي
4. القرا�ن

حكام:  2/ 296 . الرازي، المحصول: 5/ 553.  5. االآمدي، االإ
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الِقلّة والكرثة، واعتبارهام من عدمه يف االستدالل والواقع

   ثامناً: الواقع والعادة والُعرف: 

ي شــؤون حياتهــم 
ون �ن حيــث إن واقــع حــال النــاس وعاداتهــم وأعرافهــم عمومــاً أنهــم يســ�ي  

ي مآكلهــم ومشــاربهم ومالبســهم وأســفارهم ونحوهــا.
، والغالــب �ن كــ�ش وفــق مــا كان هــو االأ

إضافــة إل أنـّـه يُرّجــح ُعــرٌف عــىل عــرٍف آخــر، إّمــا باطـّـراده وعمومــه، أو بغلبتــه)1(، بــأن يكــون   

ي 
ه، ومــن أهــم القواعــد الفقهيــة �ن ي أكــ�ش أحوالهــم أكــ�ش مــن غــ�ي

ن الذيــن تعارفــوه �ن العــرف جاريــاً بــ�ي

ــة")2( .  ــادة محّكم ــاب: " الع ــذا الب ه

     تاسعاً: القواعد الفقهية. 

، فيعرفونها  القواعــد الفقهيــة اصطالحــاً: جمهــور العلمــاء يــَرون أّن القاعــدة هي االأمــر الــكىّلي  

ــا )3(.  ــا جميعه ــىل جزيئاته ــة ع ــة منطبق ــة كّلي ــا: قضي بأنه

ــض  ــوٌل لبع ــو ق ّ، وه ّي ال كىلي ــ�ش ــم أك ــا حك ــة بأنه ــدة الفقهي ــرى القاع ــن ي ــاء م ــن العلم وم  

ي ال كىّلي ينطبــق عــىل أكــ�ش جزئياتــه لتعــرف أحكامهــا منه)5( .  ي تعريفهــا: حكــم أكــ�ش
 الحنفيــة )4(، فقالــوا �ن

، أو الغالــب، أو االأغلــب، منصــوٌص عليهــا  كــ�ش ة، أو االأ القواعــد الفقهيــة الــواردة بلفــظ الكــ�ش  

ي كتــب المذاهــب الفقهيــة كاّفة،ومــن أبرزهــا:
�ن

، والكث�ي ونحوهما:  ي جاءت بلفظ االأك�ش
      أّوالً: بعض القواعد ال�ت

 1 - يُقام االأك�ش مقام الكّل)6( . 

 2 - االأقل يتبع االأك�ش )7(.

ح القواعد الفقهية ص 219.  1. الزرقا، رسش
، القواعد الفقهية:2/ 270.  ى،  ص397 - 400. الزحيىلي ح القواعد الفقهية ص219. السدالن، القواعد الفقهية الك�ب 2. الزرقا، رسش

، التعريفات ص219. ي
، التلويح: 1/ 35. الجرجا�ن ي

3. التفتازا�ن
4. الحموي، غمز عيون البصائر :1/ 51.  

5. المرجع السابق: 1/ 22. ومن العلماء من يرى القاعدة الفقهية أعّم من كونها كّلية أو أغلبية. 
، نظرية التقريب والتغليب، ص 105.  ي

6. المراجع السابقة. الريسو�ن
 ، ، االأحكام4 /1804. العز بن عبد السالم، قواعد االأحكام2/157. الزحيىلي ي ، المبسوط: 9/ 19. ابن العر�ب 7. ال�خىي

، نظرية التقريب والتغليب، ص 105.  ي
القواعد الفقهية: 1/ 601. الريسو�ن
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 . )1( ، وال يكون الكث�ي تبعاً لليس�ي  3 - اليس�ي يكون تبعاً للكث�ي

ي جاءت بلفظ الغالب:
ثانياً: بعض القواعد ال�ت

ي حكم المعدوم )2(.
، والنادر �ن  1 - االأحكام إنما هي للغالب الكث�ي

ي الظاهر فُتحمل عىل الغالب)3( . 
 2 - إذا تعارضت أفعال الرسول ، صىل الله عليه وسلم،  �ن

ة للغالب الشائع ال النادر )4(.   3 - الع�ب

عيــة مــن وجــوه متعــددة،  ي العلــوم ال�ش
َة لهــا اعتبــاٌر قــويٌّ �ن يّتضــح ممــا ســبق، بــأّن الكــ�ش  

ــوم  ي العل
ة �ن ــ�ش ــاص بالك ــن ذوي االختص ــم م ه ــون وغ�ي ث ــاء والمحدِّ ــون والفقه ــّد االأصولي ــث اعت حي

عيــة، وبيــان ذلــك: ال�ش

ة تنقــل الخ�ب مــن االآحــاد إل المتواتــر، ومــن الظنّيــة إل القطعية،  ففــي علــم الحديــث: الكــ�ش     

ة ترفــع الضعيــف  ة رواتــه، والكــ�ش فــإذا تعــارض حديــث آحــاد مــع آخــر متواتــر، قّدمنــا المتواتــر؛ لكــ�ش

ي 
ة هــي الــ�ت ة الطــرق مــن المتابعــات والشــواهد، والكــ�ش إل الحســن، وترفــع الحســن إل الصحيــح بكــ�ش

ي الحديــث محفوظــة واالأخــرى شــاذة، أو معروفــة ومنكــرة، فــإذا تعــارض حديــث 
تجعــل إحــدى روايــ�ت

ة رواتــه)5(. غريــب مــع آخــر مشــهور، قّدمنــا المشــهور؛ لكــ�ش

ي االأخــذ بعمــل 
مــام مالــك مذهبــه �ن ي بــ�ن عليهــا االإ

ة هــي الــ�ت ي علــم أصــول الفقــه: الكــ�ش
و�ن  

جيــح  ن النصــوص، فال�ت جيــح بــ�ي ة مــن وســائل ال�ت أهــل المدينــة وترجيحــه عــىل خــ�ب االآحــاد، والكــ�ش

ة االأدلــة مذهــب الجمهــور خالفــاً للحنفيــة )6(، كمــا أجمــع العلماء عــىل الحكم بما  ة العــدد أو بكــ�ش بكــ�ش

1. ابن رشد، البيان والتحصيل: 8 /614. الماوردي، الحاوي: 7/ 366. 
، الفروق: 4/ 104. ابن القيم، زاد المعاد: 5/ 421. ي

2. القرا�ن
، الفروق 1/ 205.الحفناوي، دراسات أصولية للسنة النبوية ص84 - 88.  ي

3. القرا�ن
ى ص 399. البورنو،  ح القواعد الفقهية ص18. السدالن، القواعد الفقهية الك�ب ، الفروق 4 /104. الزرقا، رسش ي

4. القرا�ن
موسوعة القواعد الفقهية ص 212.

5. ابن بهادر، النكت3/ 361. السخاوي، فتح المغيث: 1 /310. 
سنوي، نهاية السول: 4/ 429.  6. الرازي، المحصول: 5 /401. االإ
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الِقلّة والكرثة، واعتبارهام من عدمه يف االستدالل والواقع

ن ال يــزول بالشــّك، والعادة  ة المرجحــات فيــه، وقد أخــذوا بقاعــدة اليقــ�ي غلــب عــىل الظــّن؛ وذلــك لكــ�ش

جيــح، بــل إّن القيــاس بحــّد ذاته يقوم عــىل غلبة شــَبٍه عىل َشــَبٍه آخر)1(.  ي بــاب التعــارض وال�ت
 محّكمــة، �ن

ي المســألة هــو قــول الجمهــور، 
ن �ن ــ�ي ي تجعــل أحــد القول

ــ�ت ة هــي ال ي علــم الفقــه: الكــ�ش
و�ن  

ة، أقــوى وأرجــح  ي تــواردت عــىل إثباتهــا نصــوص كثــ�ي
عيــة الــ�ت واالآخــر قــول المخالــف، فالمســائل ال�ش

ــزول بالشــّك،  ن ال ي ي اليقــ�ي
ــاء عــىل قاعــد�ت ــوا بن ــصٍّ واحــد، وأفت ــت إال بن ــم تثب ي ل

ــ�ت مــن المســائل ال

ــح)2( . جي ــّن وال�ت ــة الظ ــىل غلب ــاء ع ــائل؛ بن ــن المس ٍ م ــ�ي ي كث
ــة �ن ــادة محّكم والع

 ، ي
ثبــات القضــا�أ ي واالإ

ي االجتهــاد القضــا�أ
ة مرجحــاً �ن عــي: ُعــّدت الكــ�ش ي علــم القضــاء ال�ش

و�ن   

ي صفــة العدالة، 
ة الشــهود عــىل قّلتهــم لــو اســتووا �ن جيــح بكــ�ش ثبــات ال�ت ي وســائل االإ

فمــن المرجحــات �ن

ي اختيــار مــن يُســتف�ت ويُّتبــع مــن العلمــاء )3(. 
كــ�ش مــن النــاس تكــون مرّجحــاً حــ�ت �ن بــل إن شــهادة االأ

ي الكريم  كــ�ش تجربة، فقــد كان النــ�ب عيــة: يُؤخــذ بــرأي االأك�ش عــدداً واالأ ي علــم السياســة ال�ش
و�ن  

، كاستشــارتهم  كــ�ش ي اللــه عنهــم، وكان يأخــذ بــرأي االأ
، صــىل اللــه عليــه وســلم،  يستشــ�ي أصحابــه ر�ن

ــار  ــض كب ــه ورأي بع ــد كان رأي ــم، وق ــوا إليه ــة، أو أن يخرج ي المدين
ــوا �ن ن أن يبق ــ�ي ــد، ب ــزوة أُح ي غ

�ن

ــا  ــة الخــروج لهــم، فأخــذ بقولهــم، و كم ــة الصحاب ــا رأى غالبي ــة، بينم ي المدين
ــة أن يبقــوا �ن الصحاب

ي مســألة طاعــون الشــام )4(، يمكــن االأخــذ بــرأي 
ي اللــه عنــه لــرأي االأغلبيــة �ن

ي رجــوع عمــر ر�ن
حصــل �ن

 .)5(
ي
ي الثقافــة والمســتوى المعــر�ن

ن يكــون أهــل الشــورى متســاوين �ن يــة أو االأغلبيــة مرجحــاً حــ�ي االأك�ش

 ، ي
: البحر المحيط: 4/ 454. الشوكا�ن ي

حكام: 1/ 296. الزركىش 1. العز بن عبد السالم، قواعد االأحكام: 2/ 53. االآمدي، االإ
إرشاد الفحول: 2/ 265. 

ي أصول الفقه ص 302.
ان �ن ن ، الموافقات ص 125. السمرقندي، الم�ي ي 2. الشاط�ب

 .275 /9 : ي
، أحكام القرآن3/ 382. ابن فرحون، التب�ة: 1/ 309 - 311. ابن قدامة، المغ�ن ي 3. الرازي، المحصول: 5/ 405. ابن العر�ب

ــيد  ــد رش ــلم: 8 /596. محم ــح مس ح صحي ــ�ش ــم ب ــح المنع ، فت ن ــ�ي ــو� الش ــاري: 10/ 190.م ــح الب ــر، فت ــن حج 4. اب
، الشــورى  ي ســالم وأوضاعنــا السياســية ص 162. عــىلي الّصــال�ب رضــا، الوحــي المحمــدي :2/ 198.عبــد القــادر عــودة، االإ

فريضة إسالمية، ص 149. 
عية ص 340.   ، السياسة ال�ش ي

ي معركة البناء ص 96 - 99.عبد الله الكيال�ن
، الشورى �ن ي

5. الريسو�ن
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ة  ــ�ش ــاً، إذ إن الك ــالمية عموم س ــة االإ يع ــواب ال�ش ي كّل أب
ــار �ن ــار كل االعتب ــا االعتب ة له ــ�ش فالك  

ي عليهــا كثــ�ي مــن 
ي ينبــ�ن

يعــة، ومــن القواعــد الكلّيــة الــ�ت والغلبــة والقــّوة أصــل عظيــم مــن أصــول ال�ش

ي شــ�ت الجوانــب والمجــاالت.
االأحــكام والمســائل �ن

، والفقــه نفســه هــو  كــ�ش وواقــع الحــال أّن معظــم القضايــا الفقهيــة بنيــت عــىل الغالــب واالأ  

 ٌ عبــارة عــن الظــّن الغالــب، والمجتهــد كذلــك يقــول بمــا توّصــل إليــه بظّنــه الغالــب، وقــد انبنــت كثــ�ي

ي مختلــف أبوابــه ومســائله، مــن العبــادات والمعامــالت 
مــن االأحــكام الفقهيــة عــىل الظــّن الغالــب، �ن

، بحيــث يقــوم مقاَمــه  ن هــا، وقــد عــّد بعــض الفقهــاء  حكــَم " غالــب الظــّن " شــبيهاً بُحكــم اليقــ�ي وغ�ي

عنــد تعــّذر وجــوِده)1( . 

يعــة مبنيــة عــىل غلبــة الظــّن، كالقيــاس، وخــ�ب  : ) وأكــ�ش أحــكام ال�ش ي ي هــذا يقــول القرطــ�ب
و�ن  

الواحــد وغــ�ي ذلــك مــن قَيــم المتلفــات، وأروش الجنايــات()2( . 

. ن  هذا وبالله التوفيق، وصىل الله عىل نبينا محمد، وآله وصحبه أجمع�ي

ــد  ــة، منهــج االســتقراء عن ــة ص 321. عمــر جدي ــد الفقهي ــدوي، القواع ــة: 29/ 178.الن ــة الكويتي 1. الموســوعة الفقهي
ن والفقهاء 2010.  االأصولي�ي

، الجامع الأحكام القرآن: 16/ 232.  ي 2. القرط�ب
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تشــديد اإلســالم عــىل وجوب 

اإلحســان إىل الوالدين

الشيخ الدكتور محمد يوسف الحج محمد

مفتي محافظة سلفيت

، وبعد؛ ن ، والصالة والسالم عىل سيدنا محمد، وعىل آله وصحبه أجمع�ي ن           الحمد لله رب العالم�ي

ي المعــروف، 
ســالم عــىل وجــوب بــر الوالديــن، واالإحســان إليهمــا، وطاعتهمــا �ن فقــد شــدد االإ  

ي 
حــ�ت إنَّ اللــه، عــز وجــل، قــرن االأمــر بعبادتــه وحــده ســبحانه وتعــال باالأمــر باالإحســان للوالديــن �ن

ُكــوا ِبــِه َشــْيًئا َوِباْلَواِلَديـْـِن  ِ ْ ــَه َواَل تُ�ش ي ســورة النســاء:}َواْعُبُدوا اللَّ
آيــات عــدة، فيقــول ســبحانه وتعــال �ن

ــْم  ــرََّم َربُُّك ــا َح ــُل َم ْ ــْوا أَت ــْل تََعاَل ــام: }ُق ــورة االأنع ي س
ــال �ن ــبحانه وتع ــول س ــاء: 36(. ويق ِإْحَسانًا{)النس

ــانًا{)االأنعام: 151(. ــِن ِإْحَس ــْيًئا َوِباْلَواِلَديْ ــِه َش ــوا ِب ُك ِ ْ ــْم أاَلَّ تُ�ش َعَلْيُك

ســالم بحــق الوالديــن تأكيــده عــىل وجــوب معاملتهمــا بالمعــروف،  وبلــغ مــن شــدة عنايــة االإ  

والتلطــف معهمــا، حــ�ت لــو كانــا كافريــن، ولــو بلــغ بهمــا مجاهــد االبــن ليكفــر! فعليــه أن ال يطيعهمــا 

ي ســورة لقمــان: }َوِإْن 
ي الوقــت نفســه عليــه أن يحســن إليهمــا، قــال تعــال �ن

ــه إليــه، و�ن فيمــا يدعوان

نَْيــا َمْعُروًفــا َواتَِّبــْع  ي الدُّ ِ
ي َمــا َلْيــَس َلــَك ِبــِه ِعْلــٌم َفــاَل تُِطْعُهَمــا َوَصاِحْبُهَمــا �ن َِك �بِ ْ َجاَهــَداَك َعــىَل أَْن تـُـ�ش

ــان: 15(.  ــْم تَْعَمُلوَن{)لقم ــا ُكْنُت ــْم ِبَم ُئُك ــْم َفأُنَبِّ َّ َمرِْجُعُك ــمَّ ِإَلي َّ ثُ ــاَب ِإَلي َ ــْن أَن ــِبيَل َم َس

ي إيصــال الخــ�ي لهمــا ماديــاً ومعنويــاً، ومصاحبتهمــا 
ي بــذل الجهــد �ن

واالإحســان للوالديــن يعــ�ن  

ــْدِق  ــو الصِّ ّ ه ــ�بِ ــ�ن اْل ــتطاعة، ومع ــدر االس ــاً ق ــة وِبرَّهم ــ�ي معصي ي غ
ــا �ن ي طاعتهم

ــىن ــروف تقت بالمع

ْحَســاِن، َواَل يَْخــُرُج اْســِتْعَمال اْلُفَقَهــاِء ِلَهــَذا اللَّْفــِظ َعــْن  ي االإِ ِ
ْصــاَلِح، َوااِلتَِّســاِع �ن َلــِة، َواالإِ َوالطَّاَعــِة، َوالصِّ

م  �ي
مواع�ف و�ة
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ــُق ِباالأَْخــاَلِق اْلَحَســَنِة َمــَع  َخلُّ َاِت ُكلَِّهــا، يـُـَراُد ِبــِه التَّ ْ ، َفُهــَو ِعْنَدُهــْم: اْســٌم َجاِمــٌع ِلْلَخــ�ي َمْعَنــاُه اللَُّغــِويِّ

َاِم أَْمــِرِه، َواْجِتَنــاِب نَْهِيِه)1(.  ن ــْدِق َمَعُهــْم، َوَمــَع اْلَخاِلــِق ِباْلــ�تِ ْحَســاِن ِإَلْيِهــْم، َوِصَلِتِهــْم، َوالصِّ ــاِس ِباالإِ  النَّ

زيادتهــا  ووجــوب  الوالــدة،  حــق  عــىل  تشــديدها  ســالمية  االإ يعــة  ال�ش ي 
�ن ويالحــظ   

حملــه،  ي 
�ن مشــاق  مــن  تحملتــه  ومــا  ولدهــا،  عــىل  فضلهــا  إل  يمــاء  باالإ واالإحســان،  الــ�ب  ي 

�ن

نَْســاَن ِبَواِلَديْــِه َحَمَلْتــُه  ْيَنــا ااْلإِ ي ســورة لقمان:}َوَوصَّ
ووضعــه وتربيتــه، يقــول ســبحانه وتعــال �ن

.)14 {)لقمــان:  ُ اْلَمِص�ي  َّ ِإَلي َوِلَواِلَديْــَك  ِلي  اْشــُكْر  أَِن   ِ
ن ْ َعاَمــ�ي ي  ِ

�ن َوِفَصاُلــُه  َوْهــٍن  َعــىَل  َوْهًنــا  ــُه   أُمُّ

ــة: »  ــة الكريم ــذه االآي ــ�ي ه ي تفس
ــه، �ن ــه الل ــعراوي، رحم ــولي الش ــد مت ــيخ محم ــول  الش يق  

ي الوصيــة عــىل إطالقهــا، كمــا قــال تعــال: 
الحــق ســبحانه وتعــال حينمــا يوصينــا بالوالديــن، مــرة تــأ�ت

ُه ُكرًْهــا َوَوَضَعْتــُه ُكرًْها َوَحْمُلــُه َوِفَصاُلــُه.. .{)االأحقاف: 15(، نَْســاَن ِبَواِلَديـْـِه ِإْحَســانًا َحَمَلْتــُه أُمُّ ْيَنــا ااْلإِ  }َوَوصَّ

ن  ــُه َوْهنــاً عــىل َوْهٍن...{)لقمــان: 14( والــذي يتأمــل االآيتــ�ي ومــرّة يُعلِّــل لهــذه الوصيــة، فيقــول: }َحَمَلْتــُه أُمُّ

 ، ّ ي اســتوجبت هــذا الــ�بِ
ي ِبــرِّ الوالديــن، والحيثيــات الــ�ت

ن يجــد أن الحــق ســبحانه ذكــر الِعّلــة �ن الســابقت�ي

ــُه َوْهنــاً عــىل َوْهــٍن...{  ــُه أُمُّ لكنهــا خاصــة بــاالأم، ولــم تتحــدث أبــداً عــن فضــل االأب، فقــال: }َحَمَلْت

ن تربيــة االأبنــاء؟ المتتبــع الآيــات بــر الوالديــن  )لقمــان: 14( فأيــن َدْور االأب؟ وأيــن مجهوداتــه طــوال ســن�ي

رساء: 24(  اً...{ )االإ ــ�ي ي َصِغ ِ
ــا�ن ــا َربََّي ــه تعــال: }َكَم ي قول

ــة ذكــرت دور االأب واالأم معــاً �ن ــة ُمْجمل يجــد حيثي

ــك حينمــا تخاصــم االأب  ؛ لذل كــ�ب ــدور االأ ــالأم ال ــدأ دوره كان ل ــل أن يب ّي االأب، وقب ــر�ب ــل أن يُ لكــن قب

ي عــىل ولــد لهمــا، قالــت االأم: لقــد حملــه ِخّفــاً، وحملُتــه ثقــالً، ووضعــه شــهوة، 
واالأم لــدى القــا�ن

ووضعُتــه كرهــاً. لذلــك ذكــر القــرآن الحيثيــات الخاصــة بــاالأم؛ الأنهــا تحملتهــا وحدهــا لــم يشــاركها 

دراك االبــن، فلــم  يشــعر بهــا، فكأنــه ســبحانه وتعــال أراد أْن  فيهــا الــزوج؛ والأنهــا حيثيــات ســابقة الإ

يُذّكرنــا بفضــل االأم الــذي لــم ندركــه، ولــم نُِحــّس بــه. وذلــك عــىل خــالف دور االأب، فهــو محســوس 

ي 
ــأ�ت ــوا: حينمــا ي ــه، وكلمــا طلــب شــيئاً قال ــاج إلي ــه كل مــا يحت ــذي يوفــر ل ــوه ال ــن، فأب ومعــروف لالب

أبــوك، فــَدْور االأب إذن معلــوم، ال يحتــاج إل بيــان«)2(.

سالمية – الكويت،  8 / 59. 1. الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة االأوقاف والشؤون االإ
ــوم،  ــار الي ــع أخب : مطاب ــارسش ــزاء: 20 الن ــدد االأج ــر-  14 / 8455، ع ــعراوي – الخواط ــ�ي الش ، تفس ــولي ــد مت ــعراوي، محم 2. الش

القاعرة 1997م. 
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وإنَّ تعليــل الشــيخ الشــعراوي صحيــح ولطيــف، ففــي الغالــب أنَّ الولــد إذا شــبَّ وكــ�ب يــرى   

ام عــىل االأرسة، أمــا جهــد االأم فهــو غــ�ي ظاهــر مثــل  أبــاه هــو المكتســب، وهــو المنفــق، وهــو القــوَّ

ة، إال أنَّ فضلهــا المخفــي عــن  جهــد االأب، فــاالأم وإن كانــت هــي المســؤولة عــن البيــت وأعمالــه الكثــ�ي

ي بطنهــا، وأشــد منهــا آالم الــوالدة، 
مشــاهدة االأوالد هــو االأهــم، فقــد قاســت االآالم وهــم أجنــة �ن

ي مالحقتهــم، والســهر 
ي كل شــؤونهم، وتكــدح �ن

ي العنايــة بهــم رضعــاً، يعتمــدون عليهــا �ن
ثــم تضــ�ن �ن

ي ذلــك 
ي ذلــك كلــه، وال يســاعدها االأب �ن

عــىل راحتهــم وهــم صغــار، فــاالأم هــي حــ�اً مــن تتعــب �ن

ــه عــىل النــاس  نَّ مســؤولية االأب الرئيســة خــارج البيــت، ومــن فضــل الل
ي أقــل القليــل، الأ

إال لمامــاً �ن

ي تلــك الســن 
أنَّــه ســبحانه لــم يشــهدهم تلــك المرحلــة مــن أعمارهــم، فالوعــي والذاكــرة ال يعمــالن �ن

نســان مــن تذكــر عجــزه،  المبكــرة، حيــث الضعــف واالعتمــاد الــكىلي عــىل االأم، فأعفــى اللــه تعــال االإ

ى عــىل ولدهــا لــم تُشــَهد منــه، فذكــره اللــه ســبحانه وتعــال بحــق  ولــذا ففضــل االأم ومنتهــا الكــ�ب

هــا إبــان قوتــه بــكل مــا يســتطيع.  أمــه وشــدد عليــه، حــ�ت ي�ب

ن وجوب االإحســان  ة تبــ�ي ي ســنة ســيدنا رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، أحاديــث كثــ�ي
و�ن  

ن الوالديــن لصالــح الوالــدة، وممــا  لتهمــا، مــع الممايــزة بــ�ي ن إل الوالديــن ورعايــة حقهمــا وتعظيــم م�ن

َ اللَّــُه َعْنــُه، َقــاَل: )َجــاَء رَُجــٌل ِإَل رَُســوِل  ي ِ
ي ُهَريـْـرََة، رَ�ن مــام البخــاري، َعــْن أَ�بِ ي ذلــك، مــا أخرجــه االإ

ورد �ن

ــاَل:  ؟ َق ي ِ
ــ�ت ــِن  َصَحابَ ــاِس  ِبُحْس ــقُّ النَّ ــْن أََح ــِه، َم ــوَل اللَّ ــا رَُس ــاَل: يَ ــلََّم، َفَق ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــِه، َصــىلَّ الل اللَّ

ــَك، َقــاَل: ثُــمَّ َمــْن؟ َقــاَل: ثُــمَّ  ــَك، َقــاَل: ثُــمَّ َمــْن؟ َقــاَل: ثُــمَّ أُمُّ ــَك، َقــاَل: ثُــمَّ َمــْن؟ َقــاَل: ثُــمَّ أُمُّ أُمُّ

يــف عــىل وجــوب تقديــم بــر الوالــدة  (.  واســتدل بعــض أهــل العلــم مــن هــذا الحديــث ال�ش
1

أَبـُـوَك( )*

ــة  ح هــذا الحديــث: ».. َوِفيــه: داَلَلــة عــىل أَن محبَّ ي رسش
ي �ن

ي عمــدة القــاري للعيــ�ن
عــىل بــر الوالــد، جــاء �ن

َنَّــُه صــىل اللــه َعَلْيــِه َوســلم كررهــا ثاََلثـًـا. 
ــة ااْلأَب، اِلأ ااْلأُم والشــفقة َعَلْيَهــا يَْنَبِغــي أَن تكــون أَْمَثــال محبَّ

ْحَبِة. * صحيح البخاري، كتاب االآداب،   بَاٌب: َمْن أََحقُّ النَّاِس ِبُحْسِن الصُّ
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ــة اْلحمــل  ــَك أَن صعوب ــان َوَذِل ــُه العي ــَذا اْلَمْعــ�ن شــهد َل ــة َفَقــط، َوِإذا تؤمــل َه ي الرَّاِبَع ِ
َوذكــر ااْلأَب �ن

ــا  ــو ِمْنَه ــاِزل يَْخُل ــِذِه ثَــاَلث مَن ــا دون ااْلأَب، َفَه ــا ااْلأُم وتشــقى بَه بيــة تنفــرد بَه والوضــع َوالرَّضــاع وال�ت

ــة عــىل مــن َخالفــه، َوزعــم  ــَو حجَّ ــة، َوُه ــة ااْلأُم ُمَقّدَم ــدل عــىل أَن طَاَع ــرَة ي ي ُهَريْ ــث  أ�ب ااْلأَب، َوَحِدي

ــاء«)1(.  ــاع اْلعلَم ــَو ِإْجَم ــة ُه ــ�ب َوالطَّاَع ي اْل ِ
ي أَن تَْفِضيــل ااْلأُم عــىل ااْلأَب �ن المحاســ�ب

ــِح  ــا ِبَفْت ــُة ُهَن َحابَ ــث : »الصَّ ــذا الحدي ــه له ح ي رسش
ــه، �ن ــه الل ــووي، رحم ــام الن م ــول االإ ويق  

َهــْم ِبَذِلــَك، ثـُـمَّ بَْعَدَهــا ااْلأََب،  ََقــاِرِب َوأَنَّ ااْلأُمَّ أََحقُّ ْحَبــِة، َوِفيــِه اْلَحــثُّ َعــىَل ِبــرِّ ااْلأ َ الصُّ ــاِد ِبَمْعــ�ن الصَّ

ــا،  ــَفَقُتَها َوِخْدَمُتَه ــِه َوَش ــا َعَلْي َُة تََعِبَه ْ ــ�ش ــِم ااْلأُمِّ َك ــَبُب تَْقِدي ــاُء: َوَس ــاَل اْلُعَلَم ــرََب، َق َْق ــرََب َفااْلأ َْق ــمَّ ااْلأ ثُ

ِ َذِلــَك،  ْ ي َحْمِلــِه، ثـُـمَّ َوْضِعــِه، ثـُـمَّ ِإرَْضاِعــِه، ثـُـمَّ تَْرِبَيِتــِه َوِخْدَمِتــِه َوتَْمِريِضــِه، َوَغــ�ي ِ
 َوُمَعانـَـاُة  اْلَمَشــاقِّ �ن

ي  ِ
ــا�ن ــَك اْلَق ــىَل ااْلأَِب، َوَح ِّ َع ــ�بِ ي اْل ِ

ــُل �ن ــىَل أَنَّ ااْلأُمَّ تَُفضَّ ــاِء َع ــاَع اْلُعَلَم ُّ ِإْجَم ي ــ�بِ ــاِرُث اْلُمَحاِس ــَل اْلَح َونََق

ي َذِلــَك، َفَقــاَل اْلُجْمُهــوُر ِبَتْفِضيِلَهــا، َوَقــاَل بَْعُضُهــْم: يَُكــوُن ِبرُُّهَمــا َســَواٌء، َقــاَل: َونََســَب  ِ
ِعَيــاٌض ِخاَلًفــا �ن

َ اْلَمْذُكــوِر، َواَللَّــُه أَْعَلــُم  ي اْلَمْعــ�ن ِ
يــِح َهــِذِه ااْلأََحاِديــِث �ن ُل ِلَ�ِ َوَّ

ــَواُب ااْلأ بَْعُضُهــْم َهــَذا ِإَل َماِلــٍك؛ َوالصَّ

.)2(» ِّ ــ�بِ ي اْل ِ
ــًة �ن ــُد ُحرَْم ــىَل أَنَّ ااْلأُمَّ َوااْلأََب آَك ــوا َع : َوأَْجَمُع ي ِ

ــا�ن ــاَل اْلَق َق

ي  ِ
ــا ِإْن تََعــارََض ِبرُُّهَمــا �ن ي هــذا الموضــوع: » أَمَّ

ي الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، �ن
وجــاء �ن  

ِّ ِإَلْيِهَمــا َدْفَعــًة َواِحــَدًة، َفَقــْد َقــال اْلُجْمُهــوُر: طَاَعــُة االأُمِّ  ِ َمْعِصَيــٍة، َوَحْيــُث اَل يُْمِكــُن ِإيَصــال اْلــ�بِ ْ َغــ�ي

ِّ َســَواٌء، َفَقــْد ُرِوَي أَنَّ رَُجــالً َقــال ِلَماِلــٍك: َواِلــِدي  ي اْلــ�بِ ِ
. َوِقيــل: ُهَمــا �ن ِّ ي اْلــ�بِ ِ

ََّهــا تَْفُضــل االأََب �ن َن
َمــٌة؛ الأ ُمَقدَّ

ي ِمــْن َذِلــَك، َفَقــال َلــُه َماِلــٌك:  أَِطــْع  أَبـَـاَك  َواَل تَْعِص  ِ
ــي تَْمَنُعــ�ن َّ أَْن أَْقــُدَم َعَلْيــِه، َوأُمِّ ــوَداِن، َكَتــَب ِإَلي ي السُّ ِ

�ن

ــِة أَِبيــِه،  ــْن طَاَع ــَن ِم ــُه، ِلَيَتَمكَّ ــا َمَع ــْو ِبأَْخِذَه ــِدِه، َوَل ــِه، ِبَســَفِرِه ِلَواِل َ أُمِّ ي ِر�ن ِ
ــُغ �ن ــُه يَُباِل َّ ي أَن ِ

ــ�ن ــَك. يَْع أُمَّ

ــِه«)3(. ــاِن أُمِّ ــَدِم ِعْصَي َوَع

ْحَبِة.،  ح صحيح البخاري، كتاب االآداب،   بَاٌب: َمْن أََحقُّ النَّاِس ِبُحْسِن الصُّ ، محمود بن أحمد، عمدة القاري رسش ي
1. العي�ن

وت 1431  ي – ب�ي اث العر�ب 22 / 83،  دار إحياء ال�ت
َلِة َوااْلآَداِب، بَاب ِبرِّ اْلَواِلَديِْن َوأَنَُّهَما أََحقُّ ِبِه.. ِّ َوالصِّ ح النووي، ِكَتاب اْل�بِ 2. صحيح مسلم ب�ش

سالمية – الكويت،  8 / 68.. 3. الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة االأوقاف والشئون االإ
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م تشديد اإلسالم عىل وجوب اإلحسان إىل الوالدين �ي
مواع�ف و�ة

ي هــذه المســألة أنَّ بر الوالــدة مقدم عىل بــر الوالد عندما تتســاوى مصلحتهما 
والــذي يظهــر �ن  

ر يــزال.  ر عــىل االآخــر، أو تفويــت مصلحــة راجحــة لــه، فالــ�ن ي بــر أحدهمــا رصن
، أمــا إذا كان �ن ي الــ�ب

 �ن

ــل،  ــة الرج ــن عاطف ــدة ع ــا الزائ ــرأة، وعاطفته ــة الم ــل االأم طبيع ــباب تفضي ــن أس   وإنَّ م

ــا  ــا، وبم ــع عاطفته ــق م ــا يتواف ــا بم ــرق له ــع االأم، وي ــف م ــك، فيتلط ــاة ذل ــن مراع ــىل االب ــب ع فيج

ي فضــل االأم حيــث أخــرج 
يحقــق التفضيــل المنصــوص عليــه، ولننظــر إل هــذا الحديــث العظيــم �ن

ــِه َوَســلََّم،  ــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْي ــُت رَُســوَل اللَّ ، َقــاَل: )أَتَْي ــَلِميِّ ــَة بْــِن َجاِهَمــَة السُّ ابــن ماجــة، َعــْن ُمَعاِويَ

اَر ااْلآِخــرََة، َقــاَل:  ــِه َوالــدَّ ِّي ُكْنــُت أَرَْدُت اْلِجَهــاَد َمَعــَك أَبَْتِغــي ِبَذِلــَك َوْجــَه اللَّ
ــِه، ِإ�ن َفُقْلــُت: يَــا رَُســوَل اللَّ

ــا  ــُت: يَ ــِر، َفُقْل ــِب ااْلآَخ ــَن اْلَجاِن ــُه ِم ــمَّ أَتَْيُت ــا، ثُ ََّه َ ــْع َف�ب ــاَل: ارِْج ــْم، َق ــُت: نََع ــَك؟ ُقْل ــٌة أُمُّ ــَك، أََحيَّ َويَْح

ــاَل: َويَْحــَك،  اَر ااْلآِخــرََة، َق ــِه َوالــدَّ ــَك َوْجــَه اللَّ ــاَد َمَعــَك، أَبَْتِغــي ِبَذِل ــُت أَرَْدُت اْلِجَه ِّي ُكْن
ــِه، ِإ�ن رَُســوَل اللَّ

ََّهــا، ثـُـمَّ أَتَْيُتــُه ِمــْن أََماِمــِه، َفُقْلــُت:  َ ــِه، َقــاَل: َفارِْجــْع ِإَلْيَهــا َف�ب ــَك؟ ُقْلــُت: نََعــْم، يـَـا رَُســوَل اللَّ ــٌة أُمُّ أََحيَّ

اَر ااْلآِخــرََة، َقــاَل: َويَْحــَك،  ِّي ُكْنــُت أَرَْدُت اْلِجَهــاَد َمَعــَك، أَبَْتِغــي ِبَذِلــَك َوْجــَه اللَّــِه َوالــدَّ
يـَـا رَُســوَل اللَّــِه، ِإ�ن

.)
1

ــُة()* ــمَّ اْلَجنَّ ــا، َفَث ــزَْم  ِرْجَلَه ــَك،  اْل ــاَل: َويَْح ــِه، َق ــوَل اللَّ ــا رَُس ــْم، يَ ــُت: نََع ــَك؟ ُقْل ــٌة أُمُّ أََحيَّ

ي:  ن ابــن ماجــة: » قولــه: » الــزم  رجلهــا فثــم الجنــة« قــال الدمــ�ي ح الهــرري لســ�ن ي رسش
وجــاء �ن  

ي 
: دارهــا ومســكنها، ومنــه حديــث: »إذا ابتلــت النعــال .. فالصــالة �ن ي

هــو بالحــاء المهملــة )رحلهــا( يعــ�ن

نســان ومســكنه: رحلــه. انتهــى كالمه. ورد  ل االإ ن ي الــدور والمســاكن والمنــازل، ويقــال لمــ�ن
الرحــال« أي: �ن

ي 
ه، وعليــه مــىش الســخاوي �ن ي وغــ�ي

: القــدم، وهــو الموافــق لروايــة النســا�أ عليــه: أنــه بالجيــم؛ بمعــ�ن

»المقاصــد الحســنة«؛ فقــد أورد الحديــث بلفــظ: »الجنــة تحــت أقــدام االأمهــات«، قــال: رواه أحمــد 

 . ي
ن ابن ماجة، كتاب الجهاد، بَاُب الرَُّجِل يَْغُزو َوَلُه أَبََواِن، وصححه االألبا�ن * س�ن
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ي بالجيــم، قــال الســخاوي: إن 
ي وابــن ماجــه والحاكــم، ثــم ذكــر ابــن ماجــه هــذه الروايــة الــ�ت

والنســا�أ

: أن الجنــة؛ أي: نصيبــك منهــا ال  التواضــع لالأمهــات ســبب لدخــول الجنــة. قلــت: ويحتمــل أن المعــ�ن

ء  ي
يصــل إليــك إال برضاهــا؛ بحيــث كأنــه لهــا وهــي قاعدة عليــه، فال يصــل إليك إال مــن جهتها؛ فــإن الىش

 .)
1

 إذا صــار تحــت رجــل أحــد .. فقــد تمكــن منــه، واســتول عليه؛ بحيــث ال يصــل إل آخــر إال من جهتــه«)*

فــإذا كان االإحســان إل الوالديــن واجبــاً ومشــدداً عليــه، وال ســيما االإحســان إل الوالــدة، فهــل   

ي جميــع الحــاالت، أم 
ء يأمــران بــه، أو ينهيــان عنــه؟ وهــل يحــرم إغضابهمــا �ن ي

ي كل �ش
تجــب طاعتهمــا �ن

وطــة ومحــدودة؟ بالطبــع الطاعــة المطلقــة ال تكــون إال للــه عــزَّ وجــل، إال أنَّ الجــواب  أنَّ طاعتهمــا م�ش

وطهــا، يحتــاج لمقــال آخــر إن شــاء اللــه تعــال.  ي حــدود طاعــة الوالديــن ورسش
التفصيــىلي �ن

ن ابن ماجه« و  ن ابن ماجة المسمى »مرشد ذوي الحجا والحاجة إل س�ن ح س�ن ن بن عبد الله، رسش * الَهَرري، محمد االأم�ي
ن المصطفى«، ج 16 ص222،  مراجعة لجنة من العلماء برئاسة: االأستاذ الدكتور هاشم محمد  »القول المكتفى عىل س�ن

ن مهدي، الطبعة: االأول، عدد االأجزاء:26، دار المنهاج، المملكة العربية السعودية – جدة  2018م. عىلي حس�ي
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الوقت نعمة

أ. كامل بواطنة

مدير دائرة الكتب املدرسية سابقاً

ــْمَس  َر َلُكُم الشَّ مــن أجــّل نعــم اللــه علينــا نعمــة الوقــت، دّل عــىل ذلــك قولــه تعــال: }َوَســخَّ  

ــا  ــْن ُكلِّ َم ــْم ِم ــه: }َوآتَاُك ــا بقول ــّم أعقبه ــم:33(، ث َهاَر{)إبراهي ــَل َوالنَّ ــُم اللَّْي َر َلُك ــخَّ ِ َوَس
ن ْ ــ�ي ــَر َداِئَب َواْلَقَم

ــدّل  ــذا ي ــم:34(، وه اٌر{)إبراهي ــوٌم َكفَّ ــاَن َلظَُل نَْس ــا ِإنَّ ااْلإِ ــِه اَل تُْحُصوَه ــَت اللَّ وا ِنْعَم ــدُّ ــأَْلُتُموُه َوِإْن تَُع َس

ــه. ــة في ــم الكامن ــّد النِّع ــتطيع ع ــة، ال نس ــت نعم ــىل أّن الوق ع

ــة  ــا الموت ن يُميتن ــ�ي ــالً، أو ح ــدرك لي ــا فن ي أعمارن
ــّد �ن ــار، ويم ــي نه ن ينته ــ�ي ــبحانه ح ــه س الل  

الصغــرى، فننــام ليلــة، ثــّم يبعثنــا مــن جديــد فنــدرك نهــاراً، فقــد أجــزل لنــا النعمــة، وهــذا يجعــل 

ــِذي أَْحَيانَــا بَْعَدَمــا أََماتََنــا، َوِإَلْيــِه النُُّشــوُر()1(، فــإذا كان  ــِه الَّ المســلم يحمــد ربّــه، فيقــول: )اْلَحْمــُد ِللَّ

ــض. ــا، فقب ــرم منه ــد ح ه ق ــ�ي ــون غ ــد يك ــة فق ــي رجع ــد أعط ق

أقسم ربّنا بالوقت:  

ربّنــا عــّز شــأنه أقســم بأجــزاء مــن الوقــت، وللــه أن يقســم بمــا شــاء؛ ليلفــت نظرنــا إل هــذه   

نســان  ن نبّينــا، صــىل اللــه عليــه وســلم، أّن االإ ّ النعمــة، فأقســم بالضحــى، والفجــر، والعــ�...، وبــ�ي

ــُة َوالَفــَراُغ()2(، وغداً  حَّ ــاِس: الصِّ ٌ ِمــَن النَّ ن بالوقــت، فيضيعــه بال نفــع )ِنْعَمَتــاِن َمْغُبــوٌن ِفيِهَمــا َكِث�ي يغــ�ب

1. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،  باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.
2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ال عيش إال عيش االآخرة.

ا�ت �ي د�ب
أ
ا
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َّ يُْســأََل َعــْن ُعُمــِرِه ِفيَمــا أَْفَنــاُه، َوَعــْن  سنســأل عــن نعمــة الوقــت )اَل تـَـُزوُل َقَدَمــا َعْبــٍد يـَـْوَم الِقَياَمــِة َحــ�ت

(، والعمر وقت.
1

 ِعْلِمــِه ِفيــَم َفَعــَل، َوَعــْن َماِلــِه ِمْن أَيـْـَن اْكَتَســَبُه َوِفيَم أَنَْفَقــُه، َوَعْن ِجْســِمِه ِفيــَم أَبـْـاَلُه()*

قبل أن نتمّنى الرجوع:  

ي االأوقــات مــن عمــره رسيعــة وهــو غافــل، وعندمــا 
بعــض النــاس يتكاســل ويؤّجــل، وتمــىن  

َّ ِإَذا َجــاَء أََحَدُهــُم اْلَمــْوُت َقــاَل  ي اســتثمار أوقاتــه، فيطلــب الرجوع}َحــ�ت
يأتيــه المــوت يــدرك تفريطــه �ن

ــْرَزٌخ ِإَل  ــْم بَ ــْن َوَراِئِه ــا َوِم ــَو َقاِئُلَه ــٌة ُه ــا َكِلَم ــُت َكالَّ ِإنََّه ــا تََرْك ــا ِفيَم ــُل َصاِلًح ي أَْعَم ــىلِّ ــوِن * َلَع رَبِّ ارِْجُع

ــو  ــوَن نَاِكُس ــَرى ِإِذ اْلُمْجِرُم ــْو تَ ّ الرجــوع }َوَل ــوم الحســاب يتمــ�ن ــون:99 - 100(، وي ــْوِم يُْبَعُثوَن{)المؤمن يَ

رُُءوِســِهْم ِعْنــَد َربِِّهــْم َربََّنــا أَبَْ�ْنـَـا َوَســِمْعَنا َفارِْجْعَنــا نَْعَمــْل َصاِلًحــا ِإنَّــا ُموِقُنوَن{)الســجدة:12(، وعندمــا 

َب  ــذِّ ــرَدُّ َواَل نَُك ــا نُ ــوا يَاَلْيَتَن ــاِر َفَقاُل ــىَل النَّ ــوا َع ــَرى ِإْذ ُوِقُف ــْو تَ ــه الرجــوع }َوَل ــار يســأل الل يقــف عــىل الن

{)االأنعــام:27(، وعندمــا يدخلــون النــار يســألون ربّهــم بتذّلــل الرجــوع  َ ن ِبآيـَـاِت َربَِّنــا َونَُكــوَن ِمــَن اْلُمْؤِمِن�ي

ْرُكــْم  ــا نَْعَمــُل أََوَلــْم نَُعمِّ َ الَّــِذي ُكنَّ ْ إل الدنيــا }َوُهــْم يَْصطَِرُخــوَن ِفيَهــا َربََّنــا أَْخِرْجَنــا نَْعَمــْل َصاِلًحــا َغــ�ي

{)فاطــر:37(. فاالأوقــات  ٍ ــْن نَِص�ي َ ِم ن ــ�ي ــا ِللظَّاِلِم ــوا َفَم ــُر َفُذوُق ِذي ــُم النَّ ــَر َوَجاَءُك ــْن تََذكَّ ــِه َم ــُر ِفي ــا يََتَذكَّ َم

اليــوم مبذولــة، ولكــّن اليــوم الــذي يــوّلي لــن يعــود إل يــوم القيامــة، وكّل إنســان لــه عمــر محــّدد، 

ــه فيهــم: }َوِإَذا  ّ الرُّســل، عليهــم الســالم، فقــد قــال الل ــه ســاعة وال يســتقدم، حــ�ت ال يســتأخر عن

ــه  ــه علي ــىل الل ــا، ص ــة نبّين ة بعث ــ�ت ــة، وف ــة ونهاي ــه بداي ــول ل ــكّل رس ــالت:11(، ف َتْت{)المرس ــُل أُقِّ الرُُّس

ــاً أن  ــن عام ي ــة وع�ش ي ثالث
ــد اســتطاع �ن ــد اســتثمار الوقــت، وق ــكّل مــن يري ــا موعظــة ل وســلم،  فيه

ــة كانــت ميتــة، ثــّم ســادت العالــم، ومــا كان يضيــع ثانيــة  ــا اللــه بــه أّم ــة الرســالة، فأحي ينجــز مهمَّ

ي ليــل أو نهــار، وهــذا شــأن إخوانــه الرســل، عليهــم الســالم، أمــا أخــ�ب اللــه، ســبحانه، 
مــن عمــره �ن

. ي
ي القيامة، وصححه االألبا�ن

مذي، أبواب صفة القيامة والرقاق والورع، باب �ن ن ال�ت *س�ن
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ِّي َدَعــْوُت َقْوِمــي َلْيــاًل َونََهاًرا{)نــوح:5(، ورســولنا، صــىل اللــه عليــه 
عــن نــوح، عليــه الســالم؟ }َقــاَل رَبِّ ِإ�ن

: إذا فرغــت  ح:7 - 8(، والمعــ�ن ــَك َفارَْغْب{)الــ�ش ــْب * َوِإَل َربِّ ــَت َفانَْص ــِإَذا َفرَْغ ــه: }َف ــه ربّ وســّلم، خاطب

ــادة. ي العب
ــة فانصــب �ن مــن أمــورك الدنيوي

كيف ندير أوقاتنا؟  

المســلم ليــس عنــده وقــت فــراغ، وإذا كان عنــده وقــت فــراغ فإنّمــا يكــون بذنب أصابــه، وإذا   

كان موظفــاً ذهــب إل عملــه باكــراً، وقــام بأعمالــه بإتقــان، وقــام عــىل مصالــح النــاس، وبذلــك يصبــح 

ي الوظيفــة فــإّن صالتــه تكــون معتدلــة، ال تلتهــم 
ي الوظيفــة عبــادة، وحــ�ت إذا أدى الصــالة �ن

عملــه �ن

كــة،  ســالم حــّث عــىل البكــور، ففيــه ال�ب ي عملــه، واالإ
وقــت الوظيفــة، وإذا كان عامــالً أو مزارعــاً بّكــر �ن

ة، وكثــ�ي مــن النــاس كســال نائمــون، كذلــك عىل المســلم  ومــن جــرّب هــذا أدرك أنـّـه ينجــز أعمــاالً كثــ�ي

ي 
ــال �ن ــه االأعم ــت علي ــف إذا تراكم ــد، فكي ــل واح ــق بعم ــان يضي نس ــا، واالإ ي إبّانه

ــال �ن ــز االأعم أن ينج

؟! كذلــك ينبغــي تحديــد الهــدف أو االأهــداف، والبــدء بــاالأول فــاالأول، وهنــاك أعمــال  ن أو أكــ�ش يومــ�ي

ء، وأن يأخــذ  ي
نســان عــن نفســه بعــض الــىش هــا، وال بــأس أن يُــرّوح االإ ال تؤّجــل، وأخــرى يمكــن تأخ�ي

قســطاً مــن الراحــة قبــل أن يبلــغ منــه الجهــد مبلغــاً.

بعض فوائد تنظيم الوقت:  

ي حياتــه 
ي �ن

نســان، فــال يمــىن ي حيــاة االإ
ة، منهــا تحقيــق التــوازن �ن لتنظيــم الوقــت فوائــد كثــ�ي  

ي 
ي النهــار ال تنجــز �ن

ــاك أعمــال �ن ي أوقاتهــا، وهن
ــا إنجــاز االأعمــال �ن ــح، ومنه ي مهــّب الري

ــل ريشــة �ن مث

ي النهــار، مثــل الصلــوات، كذلــك فمــن فوائــد التنظيــم أال 
ي الليــل ال تنجــز �ن

الليــل، وهنــاك أعمــال �ن

يطغــى جانــب عــىل جانــب، ولنفســك عليــك حــّق، ولزائــرك عليــك حــّق، ولزوجــك عليــك حــّق، ولولــدك 

ــه. عليــك حــّق، ولعملــك عليــك حــّق... فأعــط كّل ذي حــّق حّق
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أهميّة استثامر الوقت يف الشباب:  

نســان، وكّل منــا سيســأل عــن شــبابه فيــم  ي حيــاة االإ
ة القــّوة والعنفــوان �ن الشــباب يمّثــل فــ�ت  

ويــح  ي ال�ت
أبــاله، وبعــض الشــباب، ولالأســف، يجلــس مــع الهاتــف والنــت، أو مــع بعــض االألعــاب، أو �ن

ــه، أمــالً  ــة عــىل والدي ــه... ســاعات، ومنهــم مــن يتخــّرج، ويجلــس شــهوراً وســنوات عال مــع أصدقائ

وع، فقــد يكــون فاتحــة خــ�ي  ي الحصــول عــىل وظيفــة، وكان أول بــه أن يعمــل أّي عمــل نافــع مــ�ش
�ن

ــه. ــه إل عمــل خــ�ي من يوصل

هل العربة بطول العمر؟  

ي حســن العمــل، فبعــض النــاس طــال عمــره 
ة �ن ي طــول العمــر، ولكــّن العــ�ب

ة �ن ليســت العــ�ب  

ي وقــت عمــره القصــ�ي إنجــازات 
ي عمــره، وأنجــز �ن

وســاء عملــه، وبعضهــم قــ� عمــره، وبــارك اللــه لــه �ن

ــر،  ــر وعم ي بك ــه أ�ب ــر صاحبي ي عم
ــّلم، و�ن ــه وس ــه علي ــىّل الل ــا، ص ــر نبّين ي عم

ــر �ن ــك أن تنظ ــة، ول هائل

ــه  ــىّل الل ــه، ص ــول الل ــب رس ــه، صاح ــه عن ي الل
ــاذ، ر�ن ــن مع ــعد ب ة س ــ�ي ي س

ــا، و�ن ــه عنهم ي الل
ر�ن

ّ عــرش الرحمــن فرحــاً بقــدوم روحــه، أســلم وعمــره واحــد وثالثــون عامــاً،  ن عليــه وســّلم، الــذي اهــ�ت

ــذي عــاش  مــام الشــافعي، ال ي عمــر االإ
ــك أن تنظــر �ن ــاً، ول ن عام ــ�ي ــن ســبعة وثالث واستشــهد وهــو اب

ي 
مــام أحمــد بــن حنبــل، رحمــه اللــه قولــه:" مــا أحــد أمســك �ن ن عامــاً، وينســب إل االإ أربعــة وخمســ�ي

ــوويَّ جامــع كتــاب  مــام النَّ *(، ولــك أن تعــرف أّن االإ
1

ــة") ي عنقــه ِمّن
ة وقلمــاً إاّل وللشــافعي �ن يــده محــ�ب

ي 
ن عامــاً، وعمــر بن عبــد العزيــز، ر�ن ه مــن المصنفــات عــاش خمســة وأربعــ�ي (، وغــ�ي ن )ريــاض الصالحــ�ي

ن ونصفــاً تقريبــاً، نــ�ش فيهــّن العــدل، ولــم  ن ســنة، وحكــم ســنت�ي اللــه عنــه، قيــل: إنـّـه عــاش أربعــ�ي

ســالم حّققــوا انتصــارات ذائعــة،  ي تاريــخ االإ
تجــد أمــوال الــزكاة مــن يأخذهــا، وهنــاك قــادة عظــام �ن

 ّ
ت أمــداده، ورسش ي شــبابهم. لقــد قيــل: )خــ�ي االأعمــار مــا طالــت آمــاده، وكــ�ش

وماتــوا أو استشــهدوا �ن

ــت أمــداده(. االأعمــار مــا طالــت آمــاده، وقلَّ

ة علينا. نفعنا الله بأعمارنا، وجعل أوقاتنا حّجة لنا ال حجَّ

.47 /10 : ي * س�ي أعالم النبالء للذه�ب
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يتدَفــُق بــِه  مــا  فــؤادي  لكمــا 

الدنــا مــن  رأيــُت  مــا  وأبهــى  أغــىل 

بيانهــا تخــّط   ْ كي ي 
حــرو�ن وقفــْت 

وســامًة يلــوُح  معــ�ن  ي 
�ن تــزداُن 

بالّنــدى رواهــا  مــن  تبّجــُل  وقفــت 

ي
بمهجــ�ت شــعرُت  مــا  وأّمــي  ي  الأ�ب

يزدهــي حــرٍف  كّل  وأّمــي  ي  الأ�ب

حّلــًة ي 
المعــا�ن مــن  كتبــُت  مهمــا 

ومــوّدٍة أٍ 
دا�ن حنــاٍن  نبعــا 

الــرؤى مــن  لديــِه  بمــا  العطــاُء  ي  فــأ�ب

المــدى  لغــة  ي 
�ن الرحــُب  الفضــاُء  ي  وأ�ب

ينطــُق بذلــَك  ي 
قافيــ�ت وشــعوُر 

تتأنّــٌق منكمــا  ي  قلــ�ب وعيــوُن 

ُق وتــ�ب ء  ي
تــىن بوصفكمــا  فغــدت 

رونــُق يُحــّدُث  مالمحهــا  وعــىل 

تــوِرُق فصــارت  منابتهــا  وســقى 

يخفــُق بنبــٍض  ي 
بــأورد�ت وجــرى 

ينســُق عقــداً  كالــدرِّ  ببهائــِه 

تتفــّوُق منهمــا  ي 
المعــا�ن أجــد 

يدفــُق حبــاً  القلــُب  يفيــض  بهمــا 

ُق المــ�ش الشــعاُع  وهــو   ، ي
�ت وبصــ�ي

تتحقــُق أفيائــِه  مــن  ي 
ومكانــ�ت
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وحنــّوِه بعطفــِه  االأمــاُن  ي  وأ�ب

بحديثهــا فأرتــوي  أقــوُل  أّمــي 

نواظــري  ُ ن فتطمــ�أ أقــوُل  أمــي 

هــا بغ�ي الفــؤاُد  نطــَق  ومــا  أّمــي 

بعيونهــا ي 
فبســم�ت أقــوُل  أّمــي 

رونــٍق ي 
�ن ي 

قصيــد�ت والــدّي  يــا 

ي
قصيــد�ت وصــَف  أردُت  الفرقــدان 

ّفــُق  ت�ت بــِه  التجــأت  إذا  نفــىي 

ويغــدُق  َّ عــىلي ي 
يفــىن بمــ�ٍّة 

ُق تــ�ش منهــا  االأيــاِم  وســكينُة 

ومعّلــُق دائــٌم  شــعوري  وبهــا 

وتحــّدُق فيهمــا  امتثــاالً  تبــدي 

تتألــُق ســمْت  فضلكمــا  ذكــر  ي 
�ن

ويحّلــُق منهمــا  يــر�ت  والشــعُر 
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ن بدخــول الجنــة، ينعمــون بجمالهــا، ويبتهجــون بحســنها،  وعــد اللــه تعــال عبــاده المؤمنــ�ي  

ي ظلهــا، وينالــون فيهــا كل مــا تشــتهيه أنفســهم، وتقــر بــه أعينهــم، ثوابـًـا مــن اللــه تعــال، 
ويقيمــون �ن

ــَك  ــه تعــال: }ِتْل ــة، وأدائهــم الأمــور عبادتهــم، مصداقــاً لقول ــه مــن أعمــال حســنة طيب لمــا قامــوا ب

ا{)مريــم: 63(، وقولــه تعــال: }أُوَلِئــَك ُهــُم اْلَواِرثـُـوَن* الَِّذيــَن  ي نـُـوِرُث ِمــْن ِعَباِدنـَـا َمــْن َكاَن تَِقيًّ ِ
ــُة الَّــ�ت اْلَجنَّ

ــون: 10 - 11( ــا َخاِلُدوَن{)المؤمن ــْم ِفيَه ــرَْدْوَس ُه ــوَن اْلِف يَِرثُ

، وقــ� مشــيد،  ن ــة تهــ�ت ، وريحان ــالأالأ ــور يت ــا، هــي ن ــل له ــه ال مثي ــة أن ي وصــف الجن
وورد �ن  

ن رأت وال أذن  ة، فيهــا مــا ال عــ�ي ونهــر مطــرد، وفاكهــة ناضجــة، وزوجــة حســناء جميلــة، وحلــل كثــ�ي

 . ــ�ش ــب ب ــىل قل ــر ع ــمعت، وال خط س

طعام أهل الجنة ورشابهم:  

ــتهيه  ــا تش ــذات م ــواع المل ــن أن ــه م ن أن في ــ�ي ــة، وب ــل الجن ــام أه ــال طع ــه تع ــف الل وص  

ة مــن القــرآن الكريــم، يقــول اللــه تعــال: }َلُهــْم ِفيَهــا َفاِكَهــٌة  ي آيــات كثــ�ي
، �ن ن االأنفــس، وتلــذ بــه االأعــ�ي

ُعوَن{)يــس:57(؛ أي مهمــا طلبــوا وجــدوا مــن أصنــاف المــالذ جميعهــا، وهــذه الطعــوم  َوَلُهــْم َمــا يَدَّ

ــَك  والثمــار تكــون قريبــة دانيــة مــن أهــل الجنــة، تقــدم إليهــم وهــم مكرمــون، يقــول تعــال: }أُوَلِئ

ــاِت النَِّعيِم{)الصافــات: 41 - 43( ي َجنَّ ِ
َلُهــْم ِرْزٌق َمْعُلــوٌم* َفَواِكــُه َوُهــْم ُمْكرَُمــوَن* �ن

مرضب األمثال
إعداد: أ. هالة عقل

رئيس قسم املطبوعات / دار اإلفتاء الفلسطينية
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رشاب أهل الجنة:  

ابهــم:   ي وصــف رسش
اب وأطيبــه، يقــول تعــال �ن يتفضــل اللــه تعــال عــىل أهــل الجنــة بألــذ الــ�ش  

ْ طَْعُمــُه َوأَنَْهاٌر ِمْن  َّ ٍ َلــْم يََتَغ�ي
ن َ ِ آِســٍن َوأَنَْهــاٌر ِمْن َل�ب ْ ُقــوَن ِفيَها أَنَْهاٌر ِمْن َماٍء َغ�ي ي ُوِعــَد اْلُمتَّ ِ

ــِة الَّــ�ت }َمَثــُل اْلَجنَّ

َمــَراِت َوَمْغِفرٌَة ِمــْن َربِِّهْم{ )محمد: 15( َ َوأَنَْهاٌر ِمْن َعَســٍل ُمْصّفًى َوَلُهــْم ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثَّ ن ــاِرِب�ي ٍة ِللشَّ  َخْمــٍر َلــذَّ

ن الفرق  ّ ي وعــد المتقــوْن{ إل قولــه }ومغفــرة مــن ربهــم{ لّمــا بــ�ي
قولــه تعــال: مثــل }الجنــة الــ�ت  

ي مرجعهمــا ومآلهمــا، وكمــا قــدم مــن عــىل 
ن الفــرق بينهمــا �ن ي االهتــداء والضــالل، بــ�ي

ن �ن ن الفريقــ�ي بــ�ي

ي 
ــه، و�ن ــه عــىل حــال مــن هــو بخــالف حال ي مآل

ــه �ن ــع هــواه، قــدم حال ــر عــىل مــن اتب ي الذك
ــة �ن البين

ــائل: ــ�ي مس ــ�ي  الكب التفس

المسألة االأول: قوله تعال: }َمَثُل اْلَجنَِّة{ يستدعي أمراً يمثل به، فما هو؟   

فيــه وجــوه: االأول: قــول ســيبويه، حيــث قــال: المثــل هــو الوصــف، معنــاه وصــف الجنــة،   

ي ممثــالً بــه، وعــىل هــذا ففيــه احتمــاالن:
وذلــك ال يقتــىن

  أحدهمــا: أن يكــون الخــ�ب محذوفــاً، ويكــون مثــل الجنــة مبتــدأ تقديــره فيمــا قصصنــاه مثــل 

الجنــة، ثــم يســتأنف ويقــول: فيهــا أنهــار.

اً. : أن يكون فيها أنهار، وقوله: }تجري من تحتها{ خ�ب ي
واالحتمال الثا�ن  

ي وعد المتقون فيها أنهار.
: أن المثل زيادة والتقدير، الجنة ال�ت ي

  والقول الثا�ن

: هاهنا الممثل به محذوف غ�ي مذكور. ي
الوجه الثا�ن  

ن لــم يتغــ�ي طعمــه، وأنهــار  ثــم قــال تعــال: فيهــا أنهــار مــن مــاء غــ�ي آســن، وأنهــار مــن لــ�ب  

، وأنهــار مــن عســل مصفــى. ن مــن خمــر لــذة للشــارب�ي

ب لطعمــه، وإمــا  وب إمــا أن يــ�ش ــار االأنهــار مــن االأجنــاس االأربعــة، وذلــك الأن المــ�ش اخت  

ب الأمــر غــ�ي عائــد إل الطعــم، فــإن كان للطعــم؛ فالطعــوم تســعة: المــر والمالــح والحريــف  أن يــ�ش

والحامــض والعفــص والقابــض والتفــه والحلــو والدســم، ألذهــا الحلــو والدســم، لكــن أحىل االأشــياء 

ــالأكل وال  ــب ل ــت ال تطي ــومة إذا تمحض ــن الدس ــن، لك ــياء فالده ــم االأش ــا أدس ــره، وأم ــل، فذك العس
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ي 
ن ففيــه الدســم الكائــن �ن ي الغالــب، وأمــا اللــ�ب

ب، كمــا هــو �ن ب، فــإن الدهــن ال يــؤكل وال يــ�ش للــ�ش

ب ال الأمــر عائــد إل الطعــم، فالمــاء والخمــر، فــإن الخمــر فيها  ه، وهــو طيــب لــالأكل، وأمــا مــا يــ�ش غــ�ي

ــه، ثــم  ــر ب بهــا، وحصــول التوات ــه، هــي كريهــة الطعــم باتفــاق مــن ي�ش بهــا الشــارب الأجل أمــر ي�ش

ي هــي فيهــا، وتتغــ�ي بهــا الدنيــا، فالمــاء 
عــرى كل واحــد مــن االأشــياء االأربعــة عــن صفــات النقــص الــ�ت

ن إذا بقــي زمانــاً تغــ�ي  ، يقــال: أســن المــاء يأســن، عــىل وزن أمــن يأمــن، فهــو آســن، وأســن اللــ�ب يتغــ�ي

ب، والعســل يشــوبه أجــزاء مــن الشــمع، ومــن النحــل  ــد الــ�ش طعمــه، والخمــر يكرهــه الشــارب عن

ب ال للطعــم، وهــو  ، فذكــر المــاء الــذي يــ�ش ن اً، ثــم إن اللــه تعــال خلــط الجنســ�ي يمــوت فيــه كثــ�ي

ب، إذ مــا مــن أحــد إال وكان  ب لطعمــه، وهــو عــام الــ�ش ن الــذي يــ�ش ب، وقــرن بــه اللــ�ب عــام الــ�ش

ب، وقــرن بــه العســل الــذي  ب ال للطعــم، وهــو قليــل الــ�ش ، ثــم ذكــر الخمــر الــذي يــ�ش ن بــه اللــ�ب رسش

اب الجــالب لــم يكــن إال  ب، نقــول: رسش ب، فــإن قيــل العســل ال يــ�ش ب للطعــم، وهــو قليــل الــ�ش يــ�ش

مــن العســل والســكر قريــب الزمــان، والأن العســل اســم يطلــق عــىل غــ�ي عســل النحــل، حــ�ت يقــال: 

، واللــه أعلــم. ن عســل النحــل للتميــ�ي

ــه  ــ�ي طعم ــم يتغ ن ل ــ�ب ي الل
ــل �ن ــم يق { ول ن ــارب�ي ــذة للش ــر }ل ي الخم

ــال �ن ــة: ق ــألة الثاني المس  

ــرب  ــخاص، ف ــالف االأش ــف باخت ــذة تختل ــن؛ الأن الل ــى للناظري ــل مصف ي العس
ــال �ن ، وال ق ن ــ�ي للطاعم

ــة  ــر كريه ــم، والأن الخم ن بأرسه ــارب�ي ــذة للش ــال: ل ــر، فق ــه االآخ ــخص، ويعاف ــه ش ــذذ ب ــام يتل طع

ــال  ــون؛ ف ــم والل ــا الطع ــم، وأم ــة الطع ــرة كراه ــر االآخ ي خم
ــون �ن ــذة، أي ال يك ــال: ل ــم، فق الطع

همــا يدركــه كل أحــد كذلــك، لكنــه قــد يعافــه  يختلفــان باختــالف النــاس، فــإن الحلــو والحامــض وغ�ي

بعــض النــاس، ويتلــذذ بــه البعــض، مــع اتفاقهــم عــىل أن لــه طعمــاً واحــداً، وكذلــك اللــون، فلــم 

: ن ــ�ي ــل وجه ــذة، يحتم ــه ل ــة، وقول ــم حاج ــح بالتعمي ــن إل الت�ي يك

  أحدهما: أن يكون تأنيث لذ، يقال: طعام لذ ولذيذ، وأطعمة لذة ولذيذة.

 وثانيهمــا: أن يكــون ذلــك وصفــاً بالمعــ�ن نفســه، ال بالمشــتق منــه، كمــا يقــال للحليــم، هــو حلــم 

كلــه، وللعاقــل كلــه.
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ثم قال تعال: }َوَلُهْم ِفيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َوَمْغِفرٌَة ِمْن َربِِّهْم{.  

كل للــذة ال للحاجة، ذكــر الثمار،  ي الجنة االأ
وب أشــار إل المأكــول، ولمــا كان �ن بعــد ذكــر المــ�ش  

ي ســورة 
وب، فقال تعال �ن ن واللحــم،   وأشــار اللــه إل المأكــول والمــ�ش فإنهــا تــؤكل للــذة، بخــالف الخــ�ب

َنَْهــاُر أُُكُلَهــا َداِئــٌم َوِظلَُّهــا{ )الرعــد: 35(،  ُقــوَن تَْجــِري ِمــْن تَْحِتَهــا ااْلأ ي ُوِعــَد اْلُمتَّ ِ
ــ�ت ــِة الَّ  الرعــد: }َمَثــُل اْلَجنَّ

ــا ومغفــرة،  ــال هاهن ــك، وق ــا ذل ــم يقــل هاهن ــا{، ول ــه تعــال: }وظله ــا لطيفــة مرتبطــة بقول وهاهن

، والمغفــرة كذلــك، والأن المغفــور تحــت نظــر مــن رحمــة الغافــر،  والظــل فيــه معــ�ن الســ�ت

ــرد. ــه، حيــث ال يمســهم حــر وال ب ــه ومغفرت ، وظلهــا هــو رحمــة الل  يقــال: نحــن تحــت ظــل االأمــ�ي

ــا  ــم فيه ــون له ــف يك ــرة، فكي ــد المغف ــة إال بع ــل الجن ــي ال يدخ ــة: المتق ــألة الثالث المس  

 : ن وجهــ�ي مــن  عنــه  والجــواب  مغفــرة؟ 

االأول: ليــس بــالزم أن يكــون المعــ�ن لهــم مغفــرة مــن ربهــم فيهــا، بــل يكــون عطفــاً عــىل   

قولــه )لهــم(، كأنــه تعــال قــال لهــم الثمــرات فيهــا، ولهــم المغفــرة قبــل دخولهــا

: هــو أن يكــون المعــ�ن لهــم فيهــا مغفــرة؛ أي رفــع التكليــف عنهــم، فيأكلــون مــن  ي
والثــا�ن  

ي 
كل �ن غــ�ي حســاب، بخــالف الدنيــا، فــإن الثمــار فيهــا عــىل حســاب أو عقــاب، ووجــه آخــر وهــو أن االآ

ز، فقــال: ولهــم فيهــا مــن كل  الدنيــا ال يخلــو عــن اســتنتاج قبيــح أو مكــروه؛ كمــرض، أو حاجــة إل تــ�ب
ــور.)1( ــح مغف ــتور القبائ ــل مس كل، ب ــىل االآ ــح ع ــرة، ال قبي ــرات ومغف الثم

رشاب الفطرة:  

ــْدرَِة،  َعــْن أَنـَـِس بـْـِن َماِلــٍك، َقــاَل: َقــاَل رَُســوُل اللَّــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: )رُِفْعــُت ِإَل السِّ  

ــا الَباِطَناِن:  ــا الظَّاِهــَراِن: النِّيُل َوالُفــَراُت، َوأَمَّ َفــِإَذا أَْربََعــُة أَنَْهــاٍر: نََهــَراِن ظَاِهــَراِن، َونََهــَراِن بَاِطَنــاِن، َفأَمَّ

ــٌر،  ــِه َخْم ــَدٌح ِفي ــٌل، َوَق ــِه َعَس ــَدٌح ِفي ، َوَق ٌ ن َ ــ�ب ــِه َل ــَدٌح ِفي ــَداٍح؛ َق ــِة أَْق َ ــُت ِبَثالَث ــِة، َفأُِتي ي الَجنَّ ِ
ــَراِن �ن َفَنَه

ــَك( )2( ُت ــَت َوأُمَّ ــرََة أَنْ ــَت الِفطْ : أََصْب ــَل ِلي ــُت، َفِقي بْ ِ َ ُ َف�ش ن َ ــ�ب ــِه اللَّ ــِذي ِفي ــْذُت الَّ َفأََخ

قولــه: )الســدرة( هــي ســدرة المنتهــى، ســميت بهــا الأن علــم المالئكــة ينتهــي إليهــا، وقولــه   

ي الجنــة( قيــل: همــا السلســبيل 
)النيــل( هــو نهــر مــ�، )والفــرات( نهــر بغــداد، وقولــه: )فنهــران �ن

ــتقامة.  ــالم واالس س ــة االإ ــرة( أي: عالم ــت الفط ــه: )أصب ــان، قول ــران الباطن ــا النه ــر، وهم والكوث
قوله: )وأمتك( أي: ولتصب أمتك. )3(

1. تفس�ي الرازي: 28/ 46 - 48، بت�ف.
. ن ب الل�ب بة، باب رسش 2. صحيح البخاري، كتاب االأرسش

3. عمدة القاري: 21 /187، بت�ف.
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، ومــا  ن ي الجنــة إذا بدلــت االأرض ظهــراً - إن شــاء اللــه - وأمــا أخــذه اللــ�ب
والنهــران الباطنــان �ن  

ن أول مــا يفتــح الرضيــع إليــه فمــه،  قيــل لــه: )أصبــت الفطــرة( فهــو مــن بــاب الفــأل الحســن؛ الأن اللــ�ب

ــقوق. ــور: الش ء، فالفط ي
ــقه أول �ش ــه أي: ش ــر جوف ــه فط ــرة؛ الأن ــمى فط ــك س فلذل

هــا  وأمــا قولــه: )لــو أخــذت الخمــر غــوت أمتــك( فيــه دليــل عــىل أن الخمــر كلهــا قليلهــا وكث�ي  

ي بثالثــة أقــداح، وقيــل لــه: خذ أيهــا أحببت، 
مقــرون بهــا الغــي، فيجــب أن تكــون حرامــاً كلهــا، وإنمــا أ�ت

ــه.)1( ــ�ي علي ــع التيس ــي موض ــد لخف ــدح واح ي بق
ــو أ�ت ــه، ول ه علي ــ�ي ــل تيس ــال - فض ــه - تع ــه الل ي  ل�ي

مثل املؤمن ومثل املنافق:  

، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال: )َمَثــُل الُمْؤِمــِن  ي عــن عبــد اللــه بــن كعــب، عــن أبيــه عــن النــ�ب  

َّ يَُكــوَن  َْرزَِة، الَ تَــَزاُل َحــ�ت يــُح َمــرًَّة، َوتَْعِدُلَهــا َمــرًَّة، َوَمَثــُل الُمَناِفــِق َكاالأ ُئَهــا الرِّ ْرِع، تَُفيِّ َكالَخاَمــِة ِمــَن الــزَّ

ــَدًة()2(. ــرًَّة َواِح ــا َم انِْجَعاُفَه

ــف،  ــارة يضع ــح، وت ــارة يص ــه ت ي كون
ــة �ن ــن بالخام ــبيه المؤم ــن تش ــراد م : الم ي

ــ�ن ــال العي ق  

واحــدة. حالــة  عــىل  تبقــى  فــال  تصفــر،  ثــم  تحمــر  كالخامــة، 

و)الخامــة( هــي أول مــا ينبــت عــىل ســاق واحــد، وقيــل: هــي الطاعــة الغضــة منــه. وقيــل:   

ــاء  ــح الت ــرى( بفت ــا أخ ــا، )وتعدله ــح( أي: تميله ــا الري ــه: )تفيئه ــة، وقول ــة الرطب ــجرة الغض ــي الش ه

ي 
وكــ� الــدال، أي: ترفعهــا، وقولــه: )كاالأرزة( بفتــح الهمــزة وســكون الــراء وبالــزاي، ومعناهــا الثابتــة �ن

ــر.  ــمى الصنوب ــراق تس ــجرة بالع ــي ش ــارس: ه ــن ف ــال اب االأرض، وق

قولــه: )انجعافهــا( أي: انقالعهــا، ويــراد ك�هــا مــن وســطها، وقــال المهلــب: معــ�ن هــذا   

ي بــه، وإن جــاءه مكــروه 
الحديــث أن المؤمــن مــن حيــث جــاءه أمــر اللــه انصــاع لــه، والن لــه، ور�ن

ح صحيح البخاري البن بطال: 6 /66، بت�ف. 1. رسش

ي كفارة المرض.
، باب ما جاء �ن 2. صحيح البخاري، كتاب المر�ن
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، وإذا ســكن البــالء اعتــدل قائمــاً بالشــكر لربــه عــىل البــالء، بخــالف الكافــر، فــإن اللــه  رجــا فيــه الخــ�ي

ي معــاده، حــ�ت 
ي دنيــاه، وييــ� لــه أمــوره ليعــ� عليــه �ن

عــز وجــل ال يتفقــده باختبــار، بــل يعافيــه �ن

ــاً. )1( ــه وألم ــاً علي ــد عذاب ــه أش ــون موت ــاء؛ ليك ــم االأرزة الصم ــه قص ــه قصم ــه إهالك إذا أراد الل

ــه، صــىل  ــال رســول الل ــال: ق ــه، ق ــه عن ي الل
ــرة، ر�ن ــو هري ــا رواه أب ــاه - م ي معن

ــه - و�ن ومثل  

يــُح َكَفأَتَْهــا)2(، َفــِإَذا  ْرِع، ِمــْن َحْيــُث أَتَْتَهــا الرِّ اللــه عليــه وســلم: )َمَثــُل الُمْؤِمــِن َكَمَثــِل الَخاَمــِة ِمــَن الــزَّ

َّ يَْقِصَمَهــا اللَّــُه ِإَذا َشــاَء ()4(. ــاَء)3( ُمْعَتِدَلــًة، َحــ�ت َْرزَِة، َصمَّ ــأُ ِباْلَبــالَِء، َوالَفاِجــُر َكاالأ اْعَتَدَلــْت تََكفَّ

ي ســتفوز بالجنــان، وتنعــم بهــا، وإل لقــاء متجــدد مــع   
جعلنــا اللــه وإياكــم مــن الثلــة الــ�ت  

ــلم،  ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ن ــ�ي ــم النبي ــث خات ــم وأحادي ــرآن الكري ــات الق ي آي
ــة �ن ــال المتضمن االأمث

ــه  ن الل ــه، ســائل�ي ــه وجنت ــه تعــال وقبول ــال رضــا الل هــا، لنن ي معانيهــا، واالتعــاظ مــن ع�ب
للمتمعــن �ن

ــا يــوم نلقــاه، ونســأله رضــاه والجنــة،  ــض وجوهن ــا، ويُبيِّ ــا وأعمالن َّ العظيــم أن يُصلــح قلوبن العــىلي

ــا محمــد،  ، والصــالة والســالم عــىل نبين ن ــه ربِّ العالمــ�ي ــار، والحمــد لل ــه مــن ســخطه والن ونعــوذ ب

. ن ــ�ي ــه أجمع ــه وصحب ــىل آل وع

1. عمدة القاري: 21 /209، بت�ف.

2. َكَفأَتَْها: أمالتها.

اَء : صلبة شديدة.  3. َصمَّ

ي كفارة المرض.
، باب ما جاء �ن 4. صحيح البخاري، كتاب المر�ن
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اقرأ وتذكر
إعداد: إميان خليل تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع / دار اإلفتاء الفلسطينية

1. الفوائد، البن القّيم، 67. 
2. الداء والدواء، ص: 1881.

ي الغار، قال تعال:  }اَل تَْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا َفأَنَْزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه{)التوبة: 40(
              �ن

َ { )االأنبياء: 87( ن ِّي ُكْنــُت ِمَن الظَّاِلِمــ�ي
ي بطــن الحــوت، قــال ســبحانه:  } اَل ِإَلَه ِإالَّ أَنَْت ُســْبَحانََك ِإ�ن

�ن   

ٍء{ )يوسف: 38( ْ ي َ َِك ِباللَِّه ِمْن �ش ْ ي السجن، قال عز وجل:  }َما َكاَن َلَنا أَْن نُ�ش
�ن  

ي الكهف، قال تعال:  } َلْن نَْدُعَو ِمْن ُدوِنِه ِإَلًها َلَقْد ُقْلَنا ِإًذا َشطَطًا { )الكهف: 14(
�ن  

ي عبــاِدِه، فمــا ُدِفَعــْت 
وطــوق النجــاة هــو التوحيــد، يقــول ابــن القيــم: »َهــذِه ُســّنُة اللــِه �ن  

ي َمــا دَعــا بها 
شــدائُد الدنيــا بمثــِل التوحيــِد، ولذلــَك كاَن دعــاُء الكــرْب بالتوحيــِد، ودعــوُة ذي الّنــوِن الــ�ت

ُك، وال يُْنجــي منهــا إالّ  ّ ي الُكــرَِب العظــاِم إالّ الــ�ش
مْكــروٌب، إالّ فــرََّج اللــُه َكْربَــُه بالتوحيــِد، فــال يُلقــي �ن

ــا« )1( ــا، وِغياثُه ــا، وِحصُنه ــِة، وملجؤه ــزُع الخليق ــَو َمف ــُد، فه التوحي

ــن أدام  ــاريره، وم ــت أس ــبيح انفرج ــن أدام التس ــه: م ــه الل ــم، رحم ــن القي ــام اب م ــال االإ ق  

.)2( المغاليــق  لــه  فتحــت  االســتغفار  أدام  ومــن  ات،  الخــ�ي عليــه  تتابعــت  الحمــد 

طوق النجاة

فتح املغاليق
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            قال تعال: }َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع...{)القصص: 12( 

ُ القــ� ال يقبــُل المراضــع والــكلُّ مشــغوٌل بشــأنه، فرعــوُن، وآســيا،               جــاَع مــوَ� ورصاُخــه يمــالأ

والمراضــُع، والحــرُس، كل هــذه التعقيــدات الأجــل وعــد أعطــاه اللــه المــرأة عــىل الضفــة االأخــرى مــن 

َ إليك{ )القصص: 7(، ن وُه ِإَلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمرَْســِل�ي ي ِإنَّــا َرادُّ ِ
ي َواَل تَْحَز�ن ِ

 النهــر، مشــتاقة لولدهــا، }َواَل تََخا�ن

َ ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه{)التوبة: 111(  فِثْق بربَِّك، قال تعال: }َوَمْن أَْو�ن

            مــن لطــف اللــه بعبــده أن يبتليــه ببعــض المصائــب؛ فيوفقــه للقيــام بوظيفــة الصــ�ب فيهــا؛ 

فينيلــه درجــات عاليــة ال يدركهــا بعملــه، وقــد يشــدد عليــه االبتــالء بذلــك، كمــا ُفعــل بأيــوب، عليــه 

؛ فيخــف ألمــه وتنشــط  ي قلبــه حــالوة روح الرجــاء، وتأميــل الرحمــة، وكشــف الــ�ن
الســالم، ويوِجــد �ن

ي قلوبهــم احتســاب االأجــر؛ فخفــت مصائبهــم، 
ن أن جعــل �ن نفســه، ولهــذا مــن لطــف اللــه بالمؤمنــ�ي

ي حصــول مرضاتــه.
وهــان مــا يلقــون مــن المشــاق �ن

ــدك، ولكــن الخــ�ي أن يكــ�ش علمــك، ويعظــم حلمــك، وأن  ــك وول ــس الخــ�ي أن يكــ�ش مال لي  

ي 
ــ�ي �ن ــه، وال خ ــتغفرت الل ــأت اس ــه، وإن أس ــدت الل ــنت حم ــإن أحس ــك، ف ــادة رب ــاس بعب ــي الن تباه

ات. ي الخــ�ي
ــة، أو رجــل يســارع �ن ــك بتوب ــدارك ذل ــاً، فهــو ت ــب ذنب ؛ رجــل أذن ن ــ�ي ــا إال الأحــد رجل الدني

عهد الله

رفع الدرجات باالبتالء

أحد الشخصني
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ا�ت �ي د�ب

أ
ا

حب الباقي

ــا هــذا مــا يبكيــك؟ قــال الرجــل: أبــكي عــىل مــن  ، فقــال لــه الشــيخ: ي ٍ رجــل يبــكي عــىل قــ�ب  

! فقــال لــه الشــيخ: ذنبــك أنــك أحببــت مــن يمــوت، لــو أنــك أحببــت الحــي الــذي ال  ي
أحببــت ففارقــ�ن

ــال. ــبحانه وتع ــه س ــاٍق إال وجه ــا ب ــداً، فم ــك أب ــا فارق ــوت لم يم

َت ِبِه ُفَؤاَدَك{ )الفرقان: 32(            القرآن الكريم: }َكَذِلَك ِلُنَثبِّ

ة وقصــص االأنبيــاء }َكَذِلــَك نَُقــصُّ َعَلْيــَك ِمــْن أَنَْبــاِء َمــا َقــْد َســَبَق َوَقــْد آتَْيَنــاَك ِمــْن               قــراءة الســ�ي

َلُدنَّــا ِذْكــًرا{ )طــه: 99(

ًا َلُهْم َوأََشدَّ تَْثِبيًتا{ )النساء: 66( ْ            العمل بالعلم }َوَلْو أَنَُّهْم َفَعُلوا َما يُوَعظُوَن ِبِه َلَكاَن َخ�ي

ِّ يُِريــُدوَن َوْجَهــُه  ي ْ نَْفَســَك َمــَع الَِّذيــَن يَْدُعــوَن َربَُّهــْم ِباْلَغــَداِة َواْلَعــىشِ            الرفقــة الصالحــة }َواْصــ�بِ

نَْيــا َواَل تُِطــْع َمــْن أَْغَفْلَنــا َقْلَبــُه َعــْن ِذْكِرنـَـا َواتََّبــَع َهــَواُه َوَكاَن  َواَل تَْعــُد َعْيَنــاَك َعْنُهــْم تُِريــُد ِزيَنــَة اْلَحَيــاِة الدُّ

أَْمــرُُه ُفرُطًا{.)الكهــف: 28(

نَْيــا    الدُّ َعــىَل  الِحــرَْص  َدِع 

الَمــاِل         ِمــَن  تَْجَمــْع  َواَل 

َمْقُســوٌم        ْزَق  الــرِّ فــإنَّ 

ِحــرٍْص        ِذي  ُكلُّ   ٌ ْ َفِقــ�ي

تَطَْمــْع َفــالَ  الَعْيــِش  ي 
َو�ن

تَْجَمــْع ِلَمــْن  تَــْدِري  َفــاَل 

يَْنَفــْع ال  الظَّــنِّ  َوُســوُء 

يَْقَنــْع َمــْن  ُكلُّ   ٌّ ي ِ
َغــ�ن

مثبتات يف عرص الفنت

الرزق مقسوم
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اليوم والقول الثقيالن

أقوال وحكم 

: ن ي القرآن الكريم مرت�ي
              كلمة )ثقيالً( وردت �ن

ــود  ــان: 27(،  والمقص نس ــا ثَِقياًل()االإ ــْم يَْوًم ــَذُروَن َوَراَءُه ــَة َويَ ــوَن اْلَعاِجَل ــُؤاَلِء يُِحبُّ            االأول: )ِإنَّ َه

بهــا )يــوم القيامــة( 

ي قوله تعال: }ِإنَّا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْواًل ثَِقياًل{)المزمل:5( والمراد بها ) القرآن الكريم(
           الثانية �ن

            فإذا أردَت النجاة من )اليوم الثقيل( فتمّسك )بالقول الثقيل(

ِ
ن ِ وُحْسِن اْلَيِق�ي ْ �ب اطَْرْح َعْنَك َواِرَداِت اْلُهُموِم ِبَعَزاِئِم الصَّ  

ي أَْهِله. 
ُُه، َو ثََمرَتُه اْلَعَمُل ِبه، َو ِصيانَُتُه َوْضُعُه �ن ْ َجماُل اْلِعْلِم نَ�ش  

حل منها كما جئت. اجمع من الدنيا ما شئت، س�ت  

ان: ص�ب عىل ما تكره، وص�ب عىل ما تحب. الص�ب ص�ب  

العجز آفة، والص�ب شجاعة، والزهد ثروة، والورع جنة، ونعم القرين الرضا  

  العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغ�ن .
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تهنئة ومباركة

حســني،  محمــد  الشــيخ  ســامحة  يتقــدم   

املفتــي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية، 

ونائبــه فضيلــة الشــيخ إبراهيــم خليــل عــوض اللــه، 

وأعضــاء مجلــس اإلفتــاء األعــىل، وأصحــاب الفضيلة 

املفتــون، وأرسة دار اإلفتــاء الفلســطينية كافــة

من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد خالد شوباش

مفتي محافظة نابلس

 بأجمــل التهــاين، وأعــز التربيــكات، لحصولــه عــىل درجــة الدكتــوراة 

بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الــرشف يف )الفقــه اإلســالمي 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

ا�ت ماع�ي
�ة احب
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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   

ي مقــر الرئاســة بــرام اللــه ســماحة 
، رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية �ن ن فلســط�ي

ــب المســجد االأقــى  ــار الفلســطينية – خطي ي العــام للقــدس والدي
ن – المفــ�ت الشــيخ محمــد حســ�ي

ي يعيشــها أبنــاء 
ي العــام أمــوراً تتعلــق باالأوضــاع الــ�ت

المبــارك، حيــث ناقــش ســيادته وســماحة المفــ�ت
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ســة، تســعى  ي مدينــة القــدس المحتلــة، ومــا يواجهــون مــن هجمــة اســتعمارية احتالليــة رسش
شــعبنا �ن

ــن  ــ�ي م ــث كث ــاء بح ي اللق
ــم �ن ــا ت ، كم ي

ــر�ت ــ�ي الع ــة التطه ــق سياس ــدف تطبي ــعبنا، به ــاء ش ــرد أبن لط

ــالل  ي وجــه االحت
، وســبل دعــم صمودهــم ورباطهــم �ن ــاء شــعبنا المقــد�ي ي تهــم أبن

ــ�ت ــا ال القضاي

ــارك، إل  ــى المب ــجد االأق ــها المس ــىل رأس ــطينية، وع ــات الفلس ــتهدف المقدس ــذي يس ــم ال الغاش

ــخ ــراح... إل ــيخ ج ــي الش ي ح
ــري �ن ــا يج ــعبنا، كم ــاء ش ــا وأبن ــتهداف أرضن ــب اس جان

ــ�ي  ــىل توف ــاً ع ــ� دوم ــازن" ي ــو م ــاس "أب ــود عب ــس محم ــيادة الرئي ــماحته أن س ــد س وأك  

. ن الفلســطيني�ي صمــود  لدعــم  المتاحــة  مكانــات  االإ

املفتي العام يشارك يف ندوة " القدس وظروف االحتالل"

ــار  ــدس والدي ــام للق ي الع
ــ�ت ن – المف ــ�ي ــد حس ــد أحم ــيخ محم ــماحة الش ــارك س ــان: ش ــدس/ عم الق

ي العاصمــة االأردنية عمــان، بعنوان: 
ي نــدوة عقدت �ن

الفلســطينية/ خطيــب المســجد االأقى المبــارك- �ن

عــالم  ي مهرجــان االأردن الرابــع لالإ
"القــدس وظــروف االحتــالل"، وذلــك عــىل هامــش مشــاركة ســماحته �ن

ورة شــد الرحال إل المســجد االأقى المبارك،  ي الندوة عىل رصن
، وأكــد ســماحته خالل مشــاركته �ن ي العــر�ب

ن بحمايــة  ن المتطرفــ�ي ي ظــل االقتحامــات المتكــررة لــه، مــن قبــل المســتوطن�ي
والربــاط فيــه، خاصــة �ن

ي المســجد، 
ي �ن

ي والمكا�ن
ســلطات االحتــالل، مبينــاً أن ســلطات االحتالل تســعى إل فرض التقســيم الزمــا�ن

ــؤونه. ي ش
ــل �ن ــم التدخ ه ــق لغ�ي ــم، وال يح ن وحده ــلم�ي ــك للمس ــو مل ــه، وه ــيطرتها علي ــرض س  وف

ي تســتخدمها ســلطات االحتــالل وإعالمهــا ضــد 
وانتقــد ســماحته المصطلحــات العن�يــة الــ�ت  

عــالم بالحــذر مــن تداولهــا. ن ومقدســاتهم، مطالبــاً وســائل االإ الفلســطيني�ي

ــة  ــد الهوي ــدف تأكي ــة، به ــدس المحتل ــة الق ن ومدين ــط�ي ــارة فلس ــل زي ــان فض ي بي
ــماحته �ن ــهب س وأس

ــود  ــىل الصم ن ع ــ�ي ــون للمرابط ــا، وع ــىلي له رسائي ــالل االإ ــض االحت ــة، ورف ــالمية للمدين س ــة االإ العربي

حــ�ت التحريــر، والتقــى ســماحته عــىل هامــش النــدوة العديــد مــن الشــخصيات الرســمية والشــعبية 

ــها  ــىل رأس ــطينية، وع ــات الفلس ــه المقدس ــرض ل ــا تتع ــىل م ــم ع ــان، وأطلعه ي المهرج
ــاركة �ن المش

ــاكات. ــداءات وانته ــن اعت ــارك م ــى المب ــجد االأق المس
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املفتي العام يشارك يف مؤمتر صحفي ضد قرار السامح لليهود 

بالصالة الصامتة يف املسجد األقىص املبارك

ي العــام للقــدس والديــار 
ن – المفــ�ت رام اللــه: شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي  

ي 
ي ديــوان قــا�ن

ي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــد �ن
الفلســطينية- خطيــب المســجد االأقــى المبــارك، �ن

ي المســجد 
، رداً عــىل قــرار ســماح محكمــة االحتــالل لليهــود بالصــالة الصامتــة �ن ن ي فلســط�ي

القضــاة �ن

ــدة كل مســلم  ــن عقي ــزء م ــارك ج ــى المب ــجد االأق ــماحته أن المس ــد س ــث أك ــارك، حي ــى المب االأق

هــم، مؤكــداً أن المحاكــم  ي العالــم، وأنــه ال واليــة عليــه ال مــن قريــب وال مــن بعيــد الأي أحــد غ�ي
�ن

رسائيليــة مهمــا كانــت درجاتهــا، وكل مــا يصــدر عنهــا، مرفــوض قطعيــاً، وأضــاف أننــا ننظــر إل هــذا  االإ

ــجد  ــق المس ــة بح رسائيلي ــم االإ ــل المحاك ــن قب ــل م ــداء، والتدخ ــذا االعت ــورة له ن الخط ــ�ي ــرار بع الق

االأقــى المبــارك، مضيفــاً أن أي قــرار يتعلــق بالمســجد االأقــى مــن قبــل االحتــالل ومحاكمــه هــو 

ام عقائــد االآخريــن، كمــا أن  ي هــذا العالــم، وكل حــر يؤمــن باحــ�ت
قــرار باطــل، يرفضــه كل مســلم �ن

ــرة. ــالت الجائ ــذه التدخ ــض ه ــدولي يرف ــون ال القان
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 ، ن ــط�ي ــاة فلس ي قض
ــا�ن ــاش، ق ــود الهب ــور محم ــماحة الدكت ــك س ــر كذل ي المؤتم

ــارك �ن وش  

ســالمية، واالأرشــمندريت عبــد اللــه يوليــو/  مستشــار ســيادة الرئيــس للشــؤون الدينيــة والعالقــات االإ

ن الكاثوليــك.  راعــي كنيســة الــروم الملكيــ�ي

املفتي العام يشارك يف االحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية- 
ن – المفــ�ت أريحــا: شــارك ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي  

ي عــدد مــن محافظــات الوطــن 
ي أقيمــت �ن

ي االحتفــاالت الدينيــة الــ�ت
خطيــب المســجد االأقــى المبــارك �ن

ي المســجد 
ي االحتفــال الــذي أقيــم �ن

يــف، فقــد شــارك ســماحته �ن لالحتفــال بذكــرى المولــد النبــوي ال�ش

ــة  ي جامع
ــام 1948م، و�ن ــل ع ي المحت

ــطي�ن ــل الفلس ي الداخ
ــوة �ن ــة قلنس ي مدين

ــارك، و�ن ــى المب االأق

ي مشــاركته تلــك أن الرســول الكريــم، محمــد صــىل اللــه عليــه 
ي أريحــا، وأكــد ســماحته �ن

االســتقالل �ن

ســالمي. ي شــهدها التاريخ االإ
ي الغــزوات والحروب الــ�ت

 وســلم، وضــع أســس ومبــادئ العــدل والقســط �ن
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كمــا أن رســولنا الكريــم، صــىل اللــه عليــه 

وســلم، كانــت لــه مواقــف عســكرية، منها 

ــدر،  ــزوة ب ي غ
ــة �ن ــد مك ــة لصنادي مواجه

كمــا حــثَّ أصحابــه عــىل طاعــة أوامــر 

ي 
القائــد، وعــدم مخالفتهــا، كمــا حــدث �ن

ــواء  ــل الل ي الحف
ــارك �ن ــد، وش ــة أُح معرك

اوي رئيــس مجلــس االأمنــاء  توفيــق الطــ�ي

ي جامعــة االســتقالل، ورئيــس الجامعــة 
�ن

ــع، وعــدد مــن  ــو اصب ــح أب ــور صال الدكت

ــعبية. ــمية والش ــخصيات الرس الش

املفتي العام يرتأس جلستني لجلسات مجلس اإلفتاء األعىل
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والديــار  للقــدس  العــام  ي 
المفــ�ت  – ن  محمــد حســ�ي الشــيخ  ســماحة  تــرأس  القــدس:   

االأعــىل  فتــاء  االإ ن 199 و200، لمجلــس  الجلســت�ي االأعــىل   فتــاء  االإ رئيــس مجلــس  الفلســطينية/ 

ــس  ــتنكر المجل ــن، واس ــات الوط ــف محافظ ــن مختل ــس م ــاء المجل ــة أعض ــاب الفضيل ــور أصح بحض

ــور  ــالل ونبــش القب ي القــدس مــن خــالل تجريــف ســلطات االحت
ن �ن ــور المســلم�ي جريمــة اســتباحة قب

ة اليوســفية، كمــا حّمــل المجلــس ســلطات االحتــالل المســؤولية الكاملــة عــن حيــاة االأرسى  ي المقــ�ب
�ن

ن عــن الطعــام، والذيــن يتعرضــون الأبشــع أنــواع  بــ�ي ي ســجون االحتــالل، خاصــة الم�ن
ن �ن الفلســطيني�ي

ن الدوليــة، كمــا حــذر  ائــع الســماوية والقوانــ�ي التنكيــل واالعتــداء عــىل حريتهــم، بمــا يتعــارض مــع ال�ش

، الــذي تعمــل ســلطات االحتــالل عــىل تجميــل وجهــه  ي
وع تســوية االأرا�ن المجلــس مــن خطــورة مــ�ش

ي القــدس، الــذي يهــدف إل االســتيالء عــىل 
القبيــح، والــذي يهــدف إل تســجيل االأمــالك والعقــارات �ن

ن إل  ــاً المواطنــ�ي ، داعي ن ، بذريعــة مــا يســمى بقانــون أمــالك الغائبــ�ي ن ن الفلســطيني�ي أمــالك المواطنــ�ي

ــه. ــل مع ــدم التعام ــه وع رفض
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الرئيس يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس اإلفتاء األعىل لدورة جديدة

ي باعتمــاد تشــكيل 
القــدس: أصــدر ســيادة الرئيــس محمــود عباس"أبــو مــازن" مرســوماً يقــىن  

ي 
ن المفــ�ت ــاء عــىل تنســيب مــن ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي ، بن ن ي فلســط�ي

ــاء االأعــىل �ن فت مجلــس االإ

العــام للقــدس والديــار الفلســطينية، وذلــك برئاســة ســماحته، وعضويــة كل مــن أصحــاب الفضيلــة: 

ي محافظــة خانيونــس، 
ي العــام، وإحســان عاشــور/ مفــ�ت

ــب المفــ�ت ــه/ نائ ــل عــوض الل ــم خلي إبراهي

/ جامعــة النجــاح الوطنيــة،  ي
ي محافظــة نابلــس، و د. جمــال الكيــال�ن

/ مفــ�ت والشــيخ أحمــد محمــد عــىلي

ــد  ــن عب ــزة، وأ. د. حس ــة غ ي محافظ
ــ�ت ــام/ مف ــن اللح ــح، وحس ــة رف ي محافظ

ــ�ت ــر/ مف ــن جاب وحس

ــدس،  ــة الق ــب/ جامع ــزة ذي ، ود. حم ي
ــطي�ن ــة الفلس ــة العربي ــع اللغ ــس مجم ــد/ رئي ــن أحم الرحم

ــو عرجــا/ جامعــة االأزهــر "غــزة"،  ــة، ود. ســامي أب وســليم االأشــقر/ وزارة االأوقــاف والشــؤون الديني

ي محافظــة طولكــرم،
عيــة، وعمــار بــدوي أيــوب/ مفــ�ت  وحاتــم البكــري/ رئيــس محكمــة االســتئناف ال�ش

، ومحمــد ســعيد صــالح/  ن ي محافظــة جنــ�ي
ود. لــؤي غــزاوي/ جامعــة الخليــل، ومحمــد أبــو الــرب/ مفــ�ت

ــد  ــل، ود. محم ــة الخلي ي محافظ
ــ�ت ــودة/ مف ــر" مس ــد ماه ــطينية، و"محم ــن الفلس ــوى االأم ي ق

ــ�ت مف

مطلــق عســاف/ جامعــة القــدس، ود. نعيــم المــ�ي/ جامعــة االأزهــر "غــزة".

ن فخامــة الرئيــس عــىل إصــدار هــذا المرســوم الخــاص بتشــكيل  وشــكر الشــيخ محمــد حســ�ي  

ي 
ــا�ن يــن الث ي 25 ت�ش

اً إل أن الــدورة التاســعة للمجلــس تنتهــي �ن ــة الرفيعــة، مشــ�ي ــة الديني هــذه الهيئ

ي 7 كانــون االأول 2021م،  
ة الجديــدة مدتهــا ثــالث ســنوات، تبــدأ �ن 2021م، ودورة المجلــس العــارسش

فتــاء االأعــىل يهــدف إل بيــان االأحــكام  مثنيــاً عــىل دور أعضــاء المجلــس الســابق، ومبينــاً أن مجلــس االإ

ــاة كافــة. ي مناحــي الحي
�ن
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مفتي محافظة بيت لحم يشارك يف وقفات تضامنية ونشاطات أخرى

ي 
ي محافظــة بيــت لحــم-  �ن

بيــت لحــم: شــارك فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة – مفــ�ت  

ي 
وقفــة تضامنيــة مــع منطقــة بــرك ســليمان، وذلــك بدعــوة مــن محافظــة بيــت لحــم، كمــا شــارك �ن

ة إرساء الجعابيــص،  ي ســجون االحتــالل، ومــع االأســ�ي
ات مســاندة لــالأرسى �ن وقفــات تضامنيــة ومســ�ي

ــوان:  ــة، ومدرســة الخــاص والنعمــان، بعن ــت ســاحور الثانوي ــات بي ي مدرســة بن
ن �ن ــ�ي ت وألقــى محارصن

بيــة والتعليــم، والمؤسســة  اعــات  وذلــك بالتعــاون مــع مديريــة ال�ت ن االنقســامات الداخليــة وال�ن

ي العديــد مــن المســاجد، منهــا 
العربيــة التعليميــة صمــود، كمــا ألقــى العديــد مــن الــدروس الدينيــة �ن

، ومســجد الشــهداء، ومســجد عبــاد الرحمن،  مســجد عمــر بــن عبــد العزيــز، ومســجد الدهيشــة الكبــ�ي

ي ســجون االحتــالل.
ن �ن  ومســجد أبــو بكــر الصديــق، حــث فيهــا عــىل التضامــن مــع االأرسى الفلســطيني�ي

ــلم،  ــه وس ــه علي ــىل الل ــد، ص ــم محم ــول الكري ــرة للرس ة العط ــ�ي ــن الس ــب م ــر بجوان   وذك

عــالم، تنــاول فيهــا  امــج الدينيــة عــ�ب مختلــف وســائل االإ ي العديــد مــن ال�ب
بذكــرى مولــده، كمــا شــارك �ن

ي حــل العديــد مــن 
ي حياتهــم اليوميــة، وشــارك �ن

ن �ن موضوعــات عــدة وقضايــا مختلفــة تهــم المواطنــ�ي

ــائرية. ــة والعش ــات العائلي اع ن ــات وال�ن الخالف
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مفتي محافظة سلفيت يلقي محارضة دينية ويشارك يف نشاطات أخرى

ي محافظــة ســلفيت- 
ــور  محمــد يوســف الحــاج محمــد – مفــ�ت ــة الشــيخ الدكت ســلفيت: ألقــى فضيل

ي 
ي الدفــاع المــد�ن ي الحيــاة"  بحضــور منتســ�ب

ة دينيــة، بعنــوان: "الصــ�ب عــدة المؤمــن �ن محــارصن

ي الــذي أقامتــه مديريــة أوقــاف ســلفيت بذكــرى 
ي االحتفــال الديــ�ن

والضابطــة الجمركيــة، كمــا شــارك �ن

ي 
ي �ن

ي االحتفــال الــذي نظمتــه مديريــة التوجيــه الســيا�ي والوطــ�ن
يفــة، وشــارك �ن الهجــرة النبويــة ال�ش

ــز الطفــل. ي مرك محافظــة أريحــا واالأغــوار لمنتســ�ب

 

مفتي محافظة جنني يشارك يف ورشة عمل

 وندوة ووقفة تضامنية

ي ورشــة عمــل 
ن – �ن ي محافظــة جنــ�ي

: شــارك فضيلــة الشــيخ  محمــد أبــو الــرب – مفــ�ت ن جنــ�ي  

ن  ن أفــراد المجتمــع" وبــ�ي ي تحقيــق االألفــة والمــودة بــ�ي
ي المحافظــة حــول "أهميــة التواصــل �ن

عقــدت �ن

، محمــد  ي ــ�ب ــث كان الن ــة، حي يجابي ــا االإ ــا حققــت أهدافه ــذ به ــا إذا أُخ ــا أن للتواصــل رســائل ربم فيه

ــلوب  ــم بأس ــوا، ويخاطبه ــم إذا تحدث ــي إليه ــاس ويصغ ــة الن ــن مخاطب ــلم، يحس ــه وس ــىل علي ص
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ي الوقفــة التضامنيــة 
ي مقــر بلديــة مــرج ابــن عامــر، وشــارك �ن

ي نــدوة دينيــة عقــدت �ن
حســن، وشــارك �ن

غاثــة الطبيــة،  ي مكتبــه وفــداً مــن االإ
، واســتقبل �ن ن ي جنــ�ي

مــع االأرسى أمــام مكتــب الصليــب االأحمــر �ن

ــد  ي المحافظــة، العمي
ــه الســيا�ي �ن ــر مكتــب التوجي ــات مكافحــة رسطــان الثــدي، ومدي ضمــن فعالي

ــة  ــؤون المدني ــام الش ــر ع ــى مدي ــة، والتق ــؤون المدني ــة الش ــه مديري ــودي، وزار فضيلت ــار الجال بش

، وزار كذلــك مديريــة الزراعــة ومديريــة البيطــرة، ومؤسســة أرس الشــهداء والجرحى  ي
يــرا�ن الســيد طــه االإ

فتــاء وتلــك  ن دار االإ ك بــ�ي ورئيــس النيابــة العامــة، وبحــث خــالل تلــك الزيــارات ســبل التعــاون المشــ�ت

ي 
امــج الدينيــة �ن ي العديــد مــن ال�ب

المؤسســات، وقــدم بعــض إصــدارات الــدار لهــا، وشــارك فضيلتــه �ن

ي حــل 
ي حياتهــم، وشــارك �ن

ن �ن ي تهــم المواطنــ�ي
عــالم، تنــاول فيهــا الموضوعــات الــ�ت مختلــف وســائل االإ

ــدروس  ي ال
ــد �ن ــه العدي ــة إل إلقائ ضاف ــائرية، باالإ ــة والعش ــات العائلي ــات والخالف اع ن ــن ال�ن ــد م العدي

ــف مســاجد المحافظــة. ي مختل
ــة �ن الديني

مفتي محافظة نابلس يشارك يف ندوة حول العنف يف املدارس 

ويف ندوات ونشاطات أخرى

ــد مــن  ي العدي
ي محافظــة نابلــس – �ن

ــة الشــيخ أحمــد شــوباش – مفــ�ت نابلــس: شــارك فضيل  

ي المــدارس أســبابه وعالجــه" أقامهــا صالــون الدكتــورة أفنــان 
النــدوات، منهــا نــدوة بعنــوان: "العنــف �ن

ي 
، صــىل اللــه عليــه وســلم" وأخالقــه" أقيمــت �ن ي ، ونــدوة بعنــوان: "ذكــرى مولــد النــ�ب ي

دروزة الثقــا�ن

 " ي تدعيــم الســلم االأهــىلي
ســالمية الثانويــة، ونــدوة بعنــوان: "دور المؤسســات االأهليــة �ن المدرســة االإ

ن قضيــة االأحــرار" عقدتهــا جمعيــة  ، ونــدوة بعنــوان: "فلســط�ي ي قاعــة الشــهيدة لينــا النابلــىي
عقــدت �ن

ي قاعــة الغرفــة التجاريــة، 
ي ورشــة عمــل بعنــوان: "مبــادرة النوايــا الحســنة" عقــدت �ن

جــذور، وشــارك �ن

ي االحتفــال بذكــرى 
ي حفــل إطــالق المجلــة العلميــة المحكمــة الأرسى ســجن جلبــوع، وشــارك �ن

وشــارك �ن

ي حفــل 
ــة نابلــس، و�ن ــة مــع االأرسى أمــام مقــر بلدي ي الوقفــة التضامني

ــف، و�ن ي ــوي ال�ش ــد النب المول

ــل  ــم أوائ ــل تكري ي حف
ــاح و�ن ــة النج ــفى جامع ــع لمستش ــكىل التاب ــم ال ــاس لقس ــر االأس ــع حج وض

ــالمية  س ــة االإ ــىل المدرس ــل ع ن واالأوائ ــ�ي ــم الناجح ــل تكري ــا، وحف ن فيه ــ�ي ــة والناجح ــة الثانوي المدرس

ــذي  ، وال ن ــاه�ي ــام ش ــد�ي حس ــ�ي المق ــر" لالأس ــائل إل القم ــاب: "رس ــالق كت ــل إط ــية، وحف االأساس
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ي مخيــم بالطــة، وقــام ووفــد الطوائــف الدينيــة بتهنئــة رئيــس جامعــة النجــاح 
ي مركــز يافــا �ن

أقيــم �ن

ٍ مــن الــدروس والخطــب الدينيــة  ي إلقــاء كثــ�ي
الوطنيــة، االأســتاذ الدكتــور عبــد النــارص زيــد، وشــارك �ن

ي تهــم 
عالميــة، تنــاول فيهــا الموضوعــات الــ�ت امــج االإ ٍ مــن ال�ب ي كثــ�ي

ي مختلــف مســاجد المحافظــة، و�ن
�ن

ــات  اع ن ــات وال�ن ــن الخالف ــد م ــل العدي ي ح
ــه �ن ــاركة فضيلت ــة إل مش ضاف ــم، باالإ ي حياته

ن �ن ــ�ي المواطن

ــة والعشــائرية. العائلي

مفتي محافظة غزة يشارك يف حفل تخريج الفوج العرشين ملعهد 

دار الحديث الرشيف

ي حفــل تخريــج الفــوج 
ي محافظــة غــزة – �ن

غــزة: شــارك فضيلــة الشــيخ حســن اللحــام – مفــ�ت  

ي خانيونــس، وأكــد 
ــاب والســنة �ن ــة دار الكت ــع لجمعي يــف، التاب ــن لمعهــد دار الحديــث ال�ش ي الع�ش

ــه قيمــة عظيمــة،  ســالمي جعــل ل ــن االإ ــاً أن الدي ــه، مبين ــة العلــم وطلب ــه عــىل أهمي ي كلمت
ــه �ن فضيلت

ن خرجــت عــىل  اً إل أن فلســط�ي بــأن جعــل العلمــاء ورثــة االأنبيــاء، وفضــل العالــم عــن العابــد، مشــ�ي
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عيــة هــي مــن أفضــل  ي بقــاع االأرض، وأن العلــوم ال�ش
وا �ن مــدار العقــود آالف العلمــاء الذيــن انتــ�ش

ــم. ن وذويه ــ�ي ــة إل الخريج ــخصيات بإضاف ــن الش ــد م ــل العدي ي الحف
ــارك �ن ــوم، وش العل

مفتي محافظة رفح يشارك يف ندوتني دينيتني

ن  ــ�ي ن دينيت ــ�ي ي ندوت
ــح-  �ن ــة رف ي محافظ

ــ�ت ــر – مف ــن جاب ــيخ حس ــة الش ــارك فضيل ــح: ش رف  

ــدوة االأول،  ي الن
ــه �ن ــاول فضيلت ــة ، وتن ي المحافظ

ــ�ي �ن ــودة الكب ــجد الع ي مس
ــاء �ن فت ــا دار االإ أقامتهم

، حاثــاً الجميــع عــىل االنتصــار لهــم، والتضامــن معهــم ومــع  ي
مكانــة االأرسى عنــد الشــعب الفلســطي�ن

ذويهــم حــ�ت يتحــرروا مــن ســجون االحتــالل، أمــا النــدوة الثانيــة، فتحــدث فضيلتــه فيهــا عــن ذكــرى 

ن  ــك أرض فلســط�ي ــذي أعطــى مــن ال يمل ــرى وعــد بلفــور، وال ، وهــي ذك ي
أليمــة للشــعب الفلســطي�ن

، مؤكــداً أن  ي
لمــن ال يســتحق، مبينــاً النتائــج الســلبية لهــذا الوعــد المشــؤوم عــىل الشــعب الفلســطي�ن

ــات. ــت التضحي ــا بلغ ــه مهم ــن أرض ــازل ع ــن يتن ي ل
ــطي�ن ــعب الفلس الش
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السؤال الثالث: ما ..................؟

 1. الصفة الرئيسة لالأرض القيعان

ي آيات الذكر الحكيم
ي الفظاعة حسب ما جاء �ن

ي تفوق القتل �ن
 2. ال�ت

ي
  3. المراد بالفطرة حســب أشــهر االأقوال، كما جاء عن ابن حجر العســقال�ن

ه النجاســة إذا لــم تغــ�ي أحــد أوصافــه )الطعــم   4. المــاء الــذي ال تــ�ن

واللــون والرائحــة(

 5. مع�ن نظرية الناظر

ي حديــث: "الــزم 
ي كلمــة )رجلهــا( الــواردة �ن

 6. الحــرف الــذي تغــ�ي �ن

ومســكنها دارهــا  الــزم  المعــ�ن  صــار  حــ�ت  الجنــة"  فثــمَّ   رجلهــا 

 7. النعمتان المغبون فيهما كث�ي من الناس 

ي 
 8. المهرجــان الــذي عقــدت فيــه نــدوة "القــدس وظــروف االحتــالل" �ن

ي الربــع االأخــ�ي مــن عــام 2021م
عمــان �ن

ي محافظة رفح
9. اسم مف�ت

    السؤال الرابع: كم ..................؟

بــدأ والــذي  الحكومــي،  القطــاع  معلمــي  اب  إرصن اســتمرَّ   .1   

ي 14/ 12 /1980م
 �ن

   2. كان عمر سعد بن معاذ لما استشهد

، صىل الله عليه وســلم، بها لما رفع إل ســدرة المنتهى ي ي النــ�ب
    3. قــدح أ�ت

ي القرآن الكريم
  4. مرة ذكرت كلمة )ثقيالً( �ن

تنبيه: ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
قيمتها الكلية 1500 شيكل موزعة عىل 

ستة فائزين بالتساوي

ملحوظتان :
- يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد في البطاقة 
الشخصية )الهوية(، والعنوان البريدي، ورقم الهاتف 

وكتابة اإلجابات بخط واضح .
- أن ال يقل عمر المتسابق عن 10 سنوات

- 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

    السؤال األول: من................؟

1. الــذي ضمــه الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، ودعــا لــه: )اللهــم 

علمــه الكتــاب(

ي الــذي نحلــه والــده نحــالً، وأ�ت بــه إل رســول اللــه، صــىل  2. الصحــا�ب

اللــه عليــه وســلم، ليشــهده

ــد  ــد فق ــة بع ــد الحنفي ــل عن ــة الطف ــم حضان ــل إليه ــن تنتق 3. الذي

ــارم  ــاء المح النس

ي الذي نال شهادة الدكتوراة عام 2021م
ي الفلسطي�ن

4. المف�ت

5. صاحب كتاب عمدة القاري

6. رئيس مجلس أمناء جامعة االستقالل 

يــن لمعهــد  ي تخريــج الفــوج الع�ش
7. صاحــب الفضيلــة الــذي شــارك �ن

ي خانيونــس
يــف �ن دار الحديــث ال�ش

8. صاحب كتاب "رسائل إل القمر"

9. القائل:

ــال ــه التبجي ــم وف ــم للمعل ي        ق
ــ�ت ــا درى بمصيب ــول وم ي يق

ــو�ت أ .ش

ب . أرضعــت أشــبال البــالد بطولــة           وســقيت أعــداء الحيــاة وبيــال

ي وأمــي كل حــرٍف يزدهــي          ببهائــه كالــدر عقــداً ينســق ت .الأ�ب

ي عنقه ِمنة
ة وقلماً، إال وللشافعي �ن ي يده مح�ب

ث . ما أحد أمسك �ن
 السؤال الثاين: متى ..................؟

 1. تحتفل م� بيوم المعلم
ي
ي العالمة محمد بن أحمد السفاري�ن

 2. تو�ن
ــرن  ــن الق ــف االأول م ي النص

ــدس �ن ي الق
ــالمي �ن س ــر االإ ــد المؤتم  3. عق

التاســع عــ�ش
فتاء االأعىل  ة لمجلس االإ  4. تبدأ الدورة العارسش

مسابقة العدد 157
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اطا�ت �ش �ف

السؤال األول:

 - سنة مؤكدة

 - ترك المهاجرة وصلتها ولو بالكالم

 - الطريق الواضح، والخطة المرسومة

 - رجب

 - أن يصام وقبله يوماً وبعده يوماً

ي عالــم 
ي أبــو يوســف والكســا�أ

ي القــا�ن
ن تــو�ن  - حــ�ي

ي يــوم واحــد
العربيــة �ن

 - المدينة المنورة

 - ينضم إليها

السؤال الثاين:

 - الرسول، صىل الله عليه وسلم

يل، عليه السالم  - ج�ب

 - آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه

ي
 - الطرطو�ش

 - ابن قدامة المقد�ي

الفائزون يف مسابقة العدد 155

1.محمد جمعة عايص                           رام الله                                                    250

2.مجدي طلعت عبده                           نابلس                                                        250

3.جهاد أحمد إبراهيم                          ضواحي القدس                                    250

4. إنعام محمد نرص أبو فرح               طولكرم                                                   250

5. دمية عبد الرؤوف عدس                 جنني                                                          250

6. انتصار عبد الحي إبراهيم              أريحا                                                          250 

اسم الفائز                                           العنوان                                   قيمة الجائزة

إجابة مسابقة العدد 155

 - عبد الرحيم محمود

 - محمد ذياب أبو صالح

 - زهدي حنتولي

 - عمر أبو ريشة

 - المتوكل طه

ي طالب  - عىلي بن أ�ب

 - يوسف شحادة

السؤال الثالث:

عاً ن تكون الهجرة واجبة ومطلوبة رسش  - ح�ي

ي طهر لم يمسها فيه
 - إن طلقها �ن

 - إن طردها منه

السؤال الرابع:

 - 10 رجال، و5 نساء

 - وال مرة
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رساء« وقرائهــا الكرام، فإننــا نتوجه إل أصحــاب الفضيلة ن مجلــة »االإ حرصــاً عــىل التواصــل ب�ي  

وا مجلتهم بالكتابة، لالســتفادة مــن عطائهم العلمــاء وأصحــاب االأقــالم مــن االأدباء والمفكريــن أن يــ�ش

ن أن تصــل مشــاركاتهم المختلفــة مــن المقــاالت واالأبحــاث والقصائد الشــعرية الهادفة،  الكريــم، آملــ�ي

إضافــة إل ملحوظاتهــم الســديدة، علمــاً أن موضوعــات المجلــة متنوعــة، تشــمل المجــاالت الدينيــة 

هــا، ويخصــص لــكل موضــوع ينــ�ش مكافــأة ماليــة جيــدة. نســانية والثقافيــة والعلميــة وغ�ي واالإ

ورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها : ونلفت االنتباه إل رصن  

، أو باليد. ي
و�ن لك�ت يد االإ ها عىل الحاسوب، وترسل ع�ب ال�ب  1. طباعة المادة المراد ن�ش

 2. أال يزيد المقال عن ) 1500( كلمة، والبحث عن ) 3000 ( كلمة.

 3. كتابة نصوص االآيات مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.

ة، وأن تكــون مشــكَّلة، وصحيحــة، ويلــزم بيــان رأي علمــاء   4. تخريــج االأحاديــث مــن مظانهــا المعتــ�ب

ي صحيحــي البخــاري ومســلم.
ي مــدى صحتهــا، إن لــم تكــن مرويــة �ن

الحديــث �ن

نت أم الكتب والمراجع والمصادر االأخرى. ن�ت  5. التوثيق عند االقتباس، سواء من االإ

ي والتوثيق ... إلخ.
 6. عمل هوامش ختامية، أو حواٍش سفلية، تشمل المعا�ن

رساء  ي مجلــة االإ
هــا، ســواء �ن ورة تجنــب إرســال مقــاالت أو أبحــاث ســبق ن�ش مــع التنبيــه إل رصن  

ــة . وني ــع إلك�ت ــالت أو مواق ــن مج ــوخة ع ــاالت منس ــال مق ــن إرس ــاع ع ــة إل االمتن ــا، إضاف ه أو غ�ي

ي :
نستقبل المراسالت عىل العنوان االآ�ت  

رساء / فاكس : 6262495 ص.ب: 20517      القدس : مجلة االإ

     الرام : تلفاكس : 2348603 ص.ب 1862

E.mail : info@darifta.ps - israa@darifta.ps    


