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العدد  159رمضان /شوال 1443هـ نيسان /أيار 2022م
افتتاحية العدد

ذكرى النكبة املتجددة

وتباين املواقف حيالها
الشيخ محمد حسني /املرشف العام

يطلق العرب والفلسطينيون عىل هزمية عام 1948م مصطلح النكبة ،التي يوافق
تاريخها السنوي حسب اليوم والشهر ،الخامس عرش من شهر أيار ،يستذكرون فيه
ذكرى االحتالل الكبري لألرض الفلسطينية ،وتهجري أهلها منها ،حيث تركوا أرضهم
ومساكنهم ومزارعهم فيها ،هاربني بجلودهم من كابوس اإلرهاب الفظيع ،الذي
مورس ضدهم ،فكانت مذابح الدمار الشامل ،مثل مذبحة دير ياسني ،وإشاعة التخويف
مبثلها ،عام ًال مه ً
ام من عوامل التهجري القرسي ،الذي بدأت به مشكلة الالجئني ،الذين
تشتتوا فيام صار يعرف مبخيامت اللجوء يف الضفة الغربية وغزة ،ومناطق الشتات
يف كثري من الدول العربية ،وبخاصة يف دول الجوار؛ األردن وسوريا ولبنان ،التي
تركزت فيها إقامة الالجئني املهجرين يف مخيامت أقيمت خصيص ًا إليوائهم.
ويف الوقت الذي يذكر فيه العرب والفلسطينيون هذه الكارثة البشعة التي حلت
بهم وبديارهم وبأرضهم املباركة ،فإن عدوهم اللدود الذي قام بالفعل املضاد،
صاحب الجرائم واملجازر الدموية ،والحيل الكيدية ،يقيم احتفاالت النرص ،مبناسبة
ذكرى إقامة كيان االحتالل الظامل ،الذي حل فيه الغاصبون محل املهجرين ،ومن ثم
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ذكرى النكبة املتجددة وتباين املواقف حيالها

افتتاحية العدد

انطلقوا للتوسع يف بسط النفوذ ،وابتالع مزيد من األرض الفلسطينية ،وقهر متواصل
ألهلها ،عىل مسمع العامل الشاهد الغائب عىل وقوع جرائم اإلرهاب واالحتالل
املسلح لألرض الفلسطينية ومرآه.
النكبة املتجددة:

أربعة وسبعون عام ًا مضت من عمر النكبة ،ومل تخمد نارها ،ومل يعد حملة مفاتيح
بيوتهم إليها ،إىل جانب التصعيد املتواصل ملحاولة طمس حق العودة ،بسبل ال
تعد وال تحىص ،متارس بعقلية املعتدي ،وعنجهيته وجربوته ،عىل مختلف األصعدة
السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية والرتاثية ،فالحرب سجال بني حق
وباطل ،حق أبلج ،وباطل مسلح يعمل عىل أن يفرض عىل األرض واقع ًا ،ليصبح من
املسلامت ،ولكن هيهات هيهات ،فالصغار مل ينسوا رغم موت كثري من الكبار ،بل
حمل الصغار راية النضال للعودة ،وجسدوا ملفاتيحها رموز ًا ضخمة ،وحالهم يقول:
لن نقبل بدي ًال عن العودة كنوز الذهب والفضة ،ولن نرضخ لالبتزاز مهام تعاظم
وقعه ،رغم أن املحتل الغاصب مدد لنفسه نطاق العدوان ،فاغتصب مزيد ًا من
األرض ،ودنس املقدسات ،وقلع الشجر وما زال يقلع ،وهدم بيوت اآلمنني ،وقتل
األطفال والنساء والشيوخ والشباب ،وما زال يقتل ،ومل يعد ألطامعه سقف ،وصار
يتحدث نهار ًا جهار ًا عن خططه التوسعية الظاملة لتحقيقها ببجاحة ،ولألسف وجد
من يساند باطله ،ويؤازر عدوانه ،بالضغط االقتصادي ،والقمع السيايس ،والتفنن يف
قلب الحقائق.
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العدد  159رمضان /شوال 1443هـ نيسان /أيار 2022م

وهنا يلزم التنبيه إىل أن الضغط املايل بقصد الرتكيع ،وحمل املعوزين عىل

رفع الرايات البيضاء ،معلنني االستسالم والرضوخ للضغوط ،ميكن أن يحدث ،لكن
ليس يف األحوال كلها ،وال مع الناس جميعهم ،فالذين يؤمنون بأن الحرة متوت
وال تأكل بثدييها ،وأن الرزّاق هو الله ،يرزق من يشاء ،ويحجب الرزق عمن يشاء،
مثل هؤالء املؤمنني ،لن يرفعوا الرايات البيضاء مستسلمني ،بل سيعلنونها صرب ًا
ومصابرة ورباط ًا ،حتى يقيض الله أمر ًا كان مفعو ًال ،ألنهم يفقهون بإميانهم ووعيهم
ون ن ََج ٌس َف َال َيقْ َر ُبو ْا
ين َآم ُنو ْا ِإ مَّ َ
نا ا ْل ُمشرْ ِ ُك َ
ووجدانهم معنى قوله تعاىلَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ـذا َو ِإ ْن ِخفْ ُت ْم َع ْي َل ًة َف َس ْو َف ُيغْ نِ ُ
ام َب ْع َد َعامِ ِه ْم َه َ
يك ُم ال ّل ُه مِ ن َف ْضلِ هِ ِإن
ا ْل َم ْس ِج َد ا ْل َح َر َ
يم} (التوبة)28:
يم َح ِك ٌ
َشاء ِإ َّن ال ّل َه َعلِ ٌ

فالله حني حرم عىل املرشكني دخول املسجد الحرام ضمن خطاب رباين موجه
إىل املؤمنني ،أتبع سبحانه هذا التحريم بطأمنة املؤمنني ،إىل غناه الذي سيغنيهم
عن األرزاق التي ميكن أن يتخوف بعضهم من قطعها عنهم بسبب حرب القطيعة
االقتصادية التي ميكن أن يعلنها املمنوعون من دخول املسجد الحرام ،فقال عز
وجلَ ...{ :و ِإ ْن ِخفْ ُت ْم َع ْي َل ًة َف َس ْو َف ُيغْ نِ ُ
يك ُم ال ّل ُه مِ ن َف ْضلِ هِ ِإن َشاء }...ومعنى {عيلة} هنا
فقر ًا ،فكان املرشكون يجلبون األطعمة إىل مكة فخاف الناس قلة القوت بها ،إذ ُمنِ َع
املرشكون من دخولها ،فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله ،فأسلمت العرب كلها،
وتواصل جلب األطعمة إىل مكة ،ثم فتح الله سائر األمصار.
* التسهيل لعلوم التنزيل.73/ 2 :
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عقيدة مواجهة إمالءات الباطل وعدوان أهله:

افتتاحية العدد

بني اليوم واألمس

حرب الباطل ضد الحق وأهله مستمرة ،كلام انطفأ لهيبها يف زمان ومكان معينني،
فإنها تعاود االشتعال يف مواضع زمانية ومكانية أخرى ،وقد يحدث لهيبها يف جبهات
كثرية يف الحني نفسه ،ويكون عامد خصائصها عىل طول األمد الغطرسة من جانب
أهل الباطل ،والظلم واالستخفاف بكرامات الناس وحياتهم وأرواحهم وممتلكاتهم،
فاملهم من قبلهم قمع اآلخرين وإسكات أصواتهم ،بالقهر واالضطهاد ،من هنا
يكون االحتالل الظامل لبالد مستضعفة ،أو الطمع مبا فيها من خريات ومنافع،
فيتطلع املحتلون لوضع اليد عليها والسيطرة عىل ُمقدراتها ،وال يهم أهل الباطل
عدد القتىل ،وال الدمار الذي يحرق األخرض واليابس ،وال صيحات الغالىب ،وال جوع
األطفال وصياحهم ،وأنات املقهورين واملقهورات ،ما دامت املجريات تصب يف
صالح االبتزاز ،وتحقيق أطامع الغزاة.
وأحيان ًا تتضارب مصالح الظاملني ،مام يقود إىل حروب بينهم بسبب تضارب
املصالح ،أو التنافس عىل بعضها ،وإزاء الحروب املسعورة متعددة األشكال والصور،
ومتفاوتة املستويات ،وتشابه السالح املستخدم فيها أو اختالفه ،فإن املستهدفني
بنارها تتباين مواقفهم حيالها لتتجىل يف صور مختلفة ،لكل واحدة منها ما مييزها
عن غريها ،ومن صور تلك املواقف ،صورتان رئيستان ،ميكن اإلشارة إليهام فيام يأيت:
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الرضوخ للقوى الباغية واالنخراط يف بوتقتها:

املواقف يف هذه الصورة املنهزمون واملنافقون ،ممن كانت ألشباههم
ميثل
َ
مواقف يف عصور األنبياء ،عليهم السالم ،ومنها عهد نبوة خاتم النبيني محمد،
صىل الله عليه وسلم ،ومن آيات الله القرآنية التي تخرب عن أصحاب هذه الصورة
ومواقفهم ،أو تصف أحوالهم ،تلك املخربة عن رشيحة املتخاذلني من قوم موىس،
عليه السالم ،الذين تخلفوا عن االستجابة ألمره بدخول األرض املقدسة ،متذرعني
بأعذار الراضني باالستكانة ،فاستحقوا املعاقبة بالتيه ،وعن هذه املجريات ،تتحدث
اآليات.
ومن مواقف املتخاذلني ،تلك التي كانت من املأل من بني إرسائيل ،الذين بعث
الله فيهم طالوت َملِ ك ًا ،من بعد موىس ،وأخرب عنهم سبحانه يف اآليات 262 - 246
من سورة البقرة.
فهذان مثالن يصوران حالة التخاذل واالستكانة يف مراحل تاريخية سالفة قبل
مجيء اإلسالم ،وهناك صور مشابهة كانت من املتخاذلني يف عهد النبي ،صىل الله
عليه وسلم ،الذين نزلت آيات قرآنية تخرب عنهم وتصف أحوالهم ،التي منها ،قوله عز
َ
ون نَخْ ىَش َأن ت ُِص َيب َنا َدآئِ َر ٌة
وب ِهم َّم َر ٌ
ين فيِ ُق ُل ِ
ون فِ ِيه ْم َيقُ و ُل َ
ض ُي َسارِ ُع َ
وجل{:فترَ َ ى ا َّل ِذ َ
ني}
َف َع ىَس ال ّل ُه َأن َي ْأتيِ َ ِبا ْلفَ ْت ِح َأ ْو َأ ْم ٍر ِّم ْن عِ ِندهِ َف ُي ْص ِب ُحو ْا َعلىَ َما َأسرَ ُّ و ْا فيِ َأنْفُ ِس ِه ْم نَادِ مِ َ
(املائدة)52:

ض} املنافقون ،مثل
وب ِه ْم َّم َر ٌ
ين ىِف ُق ُل ِ
يقول الرازي :وأعلم أن املراد بقوله{ :ا َّل ِذ َ
عبد الله بن أيب وأصحابه ،وقوله{ :يسارعون فيهم}؛ أي يسارعون يف مودة يهود
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افتتاحية العدد

ونصارى نجران؛ ألنهم كانوا أهل ثروة ،وكانوا يعينونهم عىل مهامتهم ،ويقرضونهم،
ويقول املنافقون :إمنا نخالطهم ألننا نخىش أن تصيبنا دائرة ،قال الواحدي ،رحمه
الله :الدائرة من دوائر الدهر ،كالدولة ،وهي التي تدور من قوم إىل قوم ،والدائرة
هي التي تُخىش ،كالهزمية والحوادث املخوفة ،فالدوائر تدور ،والدوائل تدول ،قال
الزجاج :أي نخىش أن ال يتم األمر ملحمد ،صىل الله عليه وسلم ،فيدور األمر كام كان
قبل ذلك.
فاملتأمل يف مواقف سلف املتخاذلني وخلفهم يلحظ تشابه ًا صارخ ًا بينهم ،عىل
الرغم من تباعد الزمان واختالف املكان ،فام أشبه اليوم بالبارحة ،يف األعذار
والغايات واملنهج والطريقة ،يجمع ذلك كله قاسم مشرتك معدنه واحد ،وتداعياته
متشابهة ،ونتائجه وخيمة.
تلقي الصدمات برباطة جأش بسبب ضعف اإلمكانات والتطلع للتحرر:

مقابل صور الرضوخ للقوى الباغية واالنخراط يف بوتقتها ،مام تظهره مشاهد
رشيحة من املستهدفني بنار الحروب املسعورة ،التي تشن ضدهم ،هناك صورة
أخرى لرشيحة مختلفة ،تتجىل مواقف أصحابها يف تلقي الصدمات برباطة جأش،
ينأون بأنفسهم عن االنخراط يف خنادق املتخاذلني ،وإن انتابهم ضعف اإلمكانات،
لكنهم يرصون عىل التطلع للتحرر من قيود الظاملني ،مهام تعاظمت األمثان ،ومن
آيات الله القرآنية التي نزلت يف أصحاب هذه الصورة ومواقفهم :قوله عز وجل:
ين َأ ْح َس ُنو ْا مِ ْن ُه ْم َواتَّقَ و ْا
الر ُس ِ
ول مِ ن َب ْع ِد َما َأ َصا َب ُه ُم ا ْلقَ ْر ُح لِ َّل ِذ َ
{ا َّل ِذ َ
ين ْ
اس َت َجا ُبو ْا لِ ّلهِ َو َّ

ين َق َ
ميان ًا
يم* ا َّل ِذ َ
اس َق ْد َج َم ُعو ْا َل ُك ْم َفاخْ َش ْو ُه ْم َف َز َاد ُه ْم ِإ َ
َأ ْج ٌر َع ِظ ٌ
ال َل ُه ُم ال َّن ُ
اس ِإ َّن ال َّن َ
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َو َقا ُلو ْا َح ْس ُب َنا ال ّل ُه َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُ
وء
يل* َفانقَ َل ُبو ْا ِبنِ ْع َم ٍة ِّم َن ال ّلهِ َو َف ْض ٍل َّل ْم يمَ ْ َس ْس ُه ْم ُس ٌ
اءه َف َال
نا َذلِ ُك ُم َّ
يم* ِإ مَّ َ
الش ْي َط ُ
َوات ََّب ُعو ْا رِ ْض َو َ
ان ال ّلهِ َوال ّل ُه ُذو َف ْض ٍل َع ِظ ٍ
ان ُي َخ ِّو ُف َأ ْولِ َي ُ
ون ِإن ُكن ُتم ُّم ْؤمِ نِ ني} (آل عمران)175 - 172 :
وه ْم َو َخ ُاف ِ
َت َخ ُاف ُ

جاء يف تفسري أيب السعود ،أن قوله تعاىل{ :الذين استجابوا لله والرسول من
بعد ما أصابهم القرح} صفة مادحة للمؤمنني ،ال مخصصة ،فقد روي أن أبا سفيان
وأصحابه ملا انرصفوا من أحد ،فبلغوا الروحاء ،ندموا وهموا بالرجوع ،فبلغ ذلك
رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،فأراد أن يرهبهم ويريهم من نفسه وأصحابه قوة،
فندب أصحابه للخروج يف طلب أيب سفيان ،وقال :ال يخرجن معنا إال من حرض يومنا
باألمس ،فخرج صىل الله عليه وسلم ،مع جامعة ،حتى بلغوا حمراء األسد ،وهي
من املدينة عىل مثانية أميال ،وكان بأصحابه القرح ،فتحاملوا عىل أنفسهم حتى ال
يفوتهم األجر ،وألقى الله تعاىل الرعب يف قلوب املرشكني ،فذهبوا.

(*)

ومن املواقف النبيلة يف مجال االستعداد اإلمياين ملواجهة الخطوب برباطة جأش
وعزمية واستعداد للتضحية يف سبيل الله ،ما كان من األنصار وقادتهم قبيل وقوع
املواجهة األوىل بني املسلمني وقريش ،بعد استقرار أمر اإلسالم يف املدينة املنورة،
حيث حرص الرسول ،صىل الله عليه وسلم ،عىل سامع ما يفصح عن موقفهم من
حرب قد تجري خارج حدود املدينة ،التي اتفق معهم مبوجب بيعة العقبة عىل تحمل
مسؤولية حاميته فيها ،فطأمنوه بأنهم معه ونارصوه عىل أعدائه ،بخالف الذين قالوا
ملوىس ،عليه السالم ،من قومه ما قالوه يف موقف مشابه ،ففي الحديث الصحيح،
* تفسري أيب السعود.113/ 2 :
10

ذكرى النكبة املتجددة وتباين املواقف حيالها

افتتاحية العدد

ول ال َّلهِ ِ ،إنَّا َال نَقُ ُ
عن عبد ال َّلهِ  ،قال :قال ا ْلمِ قْ َد ُاد يوم َب ْد ٍرَ ( :يا َر ُس َ
ول َل َك كَماَ َقا َل ْت

َب ُنو ِإسرْ َ ائِ َ
ون} َو َل ِك ِن ْام ِض َون َْح ُن
يل لِ ُموسىَ {َ :ف ْاذ َه ْب َأن َْت َو َر ُّب َك َفقَ اتِ َال ِإنَّا َها ُه َنا َق ِاع ُد َ
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم)(*) وحق له صىل الله عليه
َم َع َكَ ،ف َك َأ َّن ُه سرُ ِّ َي َع ْن َر ُس ِ
ُ
وسلم أن يرس ملوقفهم الشجاع والنبيل هذا.
فهذان شاهدان من أدلة كثرية تجلت فيها املواقف اإلميانية يف أبهى صورها ،يف
التعبري عن االستجابة لدواعي الواجب ،ومقتضيات االنتصار للحق ،بلغت التضحيات
املطلوبة لذلك ما بلغت ،فالحياة برمتها زائلة ،وكل من عليها فان ،إال وجه الله ،فمن
التعاسة والشقاء اختيار النذالة والخذالن والخسة وما شابه هذه املعاين درب ًا لحياة
فانية ،ومن الشهامة واإلميان واإلباء وما شابه هذه املعاين الكرمية ،االنحياز لدرب
الذين قضوا نحبهم يف سبيل الله ،ممن أطرى سبحانه عليهم وأثنى ،فقال تعاىل{ :مِ َن
ني رِ َج ٌ
اه ُدوا ال َّل َه َع َل ْيهِ َفمِ ْن ُهم َّمن َق ىَض ن َْح َب ُه َومِ ْن ُهم َّمن َين َت ِظ ُر
ال َص َد ُقوا َما َع َ
ا ْل ُم ْؤمِ نِ َ
َو َما َب َّد ُلوا َت ْب ِدي ًال} (األحزاب ،)23:فالصدق يف املواقف وبخاصة املصريية منها عالمة
{عفَ ا ال ّل ُه َع َ
نك لِ َم
فارقة ،نبه إليه سبحانه يف آيات قرآنية عديدة ،منها قوله تعاىلَ :
ني} (التوبة)43:
َأذِ َ
ين َص َد ُقو ْا َو َت ْع َل َم ا ْل َكاذِ ِب َ
نت َل ُه ْم َح َّتى َي َت َبينَّ َ َل َك ا َّل ِذ َ
فهل لقاريئ هذه اآليات ونظائرها أن يعتربوا إن كانوا من ذوي البصائر واأللباب،
فال يكونون من مختاري مواالة أعداء األمة ،وال من املتخاذلني عن نرصة قضاياها
ومقدساتها ،واملستضعفني من أبنائها؟؟!!!!!!
ون}
اب َق ْولِ هِ {َ :ف ْاذ َه ْب َأن َْت َو َر ُّب َك َفقَ اتِ َال ِإنَّا َها ُه َنا َق ِاع ُد َ
* صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة املائدةَ ،ب ُ

(املائدة.)24:
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اليقني بتحقق عودة الالجئني:

يف األحوال كلها ،وبخاصة عند استذكار حدث النكبة ،ومعايشة ظاهرة تجددها،
ينبغي أن ال يغيب عن بال املؤمن بالله رب ًا قادر ًا مريد ًا ،بأنه سبحانه سيعيد األمور
إىل نصابها الصحيح ،وسيفرح املؤمنون بنرص الله ،كام فرح سلفهم بنرص الروم يف
بضع سنني ،فالحق لن يبقى سليب ًا ،طال الزمن أم قرص ،وموعد الجئينا مع العودة
قريب ،مهام ُح ِب َك ْت دونه الحيل واملكائد ،ولن تدوم النشوة لظامل ،وسيأيت اليوم
الذي يعود فيه ورثة مفاتيح البيوت واملساكن إليها ،منترصين ،غامنني ،وإن غد ًا
لناظره قريب ،وموعدهم الصبح ،أليس الصبح بقريب؟
ورضب الله مث ًال للعودة الناجحة املكللة بالرعاية الربانية ،بالوعد اإللهي الذي
تحقق لنبيه الكريم محمد ،صىل الله عليه وسلم ،حيث جزم الله جل يف عاله بأنه
راده إىل معاد ،فقال عز وجل{ِ :إ َّن ا َّل ِذي َف َر َ
ض َع َل ْي َك ا ْلقُ ْر َ
آن َل َر ُّاد َك ِإلىَ َم َع ٍاد ُقل رَّبيِّ
اسَ { :ل َر ُّاد َك
ني} (القصص ،)85:فعن ابن َع َّب ٍ
َأ ْع َل ُم َمن َجاء ِبا ْل ُه َدى َو َم ْن ُه َو فيِ َضلاَ ٍل ُّم ِب ٍ
إىل َم َع ٍاد} قال :إىل َم َّك َة.

(*)

فالرسول محمد ،صىل الله عليه وسلم ،ملا نزلت عليه هذه اآلية الكرمية املتضمنة
وعد ًا بالعودة إىل موطنه الذي هاجر منه  -بناء عىل أحد اآلراء املفرسة للمراد من الراد
إىل معاد الوارد يف اآلية الكرمية -كان مهاجر ًا من بلده وموطنه ،وقد تحقق هذا الوعد
الكريم يف زمن قريب منه ،فتغريت الظروف واألحوال ،وستتحقق عودة الالجئني
الفلسطينيني بإذن الله وحوله وقوته ،وما ذلك عىل الله بعزيز ،بل هو يتامىش مع
آن}(القصص.)85:
* صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة القصص ،باب {إِنَّ ا َّل ِذي َف َر َ
ض َع َل ْي َك ا ْلقُ ْر َ
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سننه عز وجل ،الذي جعل األيام دو ًال بني الناس ،مصداق ًا لقوله تعاىل{ِ :إن يمَ ْ َس ْس ُك ْم
ين َآم ُنو ْا
ام ن َُد ِاو ُل َها َبينْ َ ال َّن ِ
اس َولِ َي ْع َل َم ال ّل ُه ا َّل ِذ َ
َق ْر ٌح َفقَ ْد َم َّس ا ْلقَ ْو َم َق ْر ٌح ِّم ْث ُل ُه َوتِ ْل َك األ َّي ُ
نك ْم شُ َه َداء َوال ّل ُه َال ُي ِح ُّب َّ
َو َي َّت ِخ َذ مِ ُ
ني} (آل عمران)140:
الظالِ مِ َ
للظامل يوم:

مقابل الطأمنة لعودة املهجرين عن أرضهم ظل ً
ام ،ينبغي التنبيه إىل أن اإلنسان
مهام كان حاله ،عليه أن يدرك أنه لن يفلت من جربوت الله وحسابه العسري إن انحرف
عن جادة الحق ،وتغطرس ،وازداد غي ًا ،فللظامل يوم ،طال به الطغيان أم قرص،
ون}
ين َظ َل ُموا َأ َّي ُمنقَ َل ٍب َينقَ لِ ُب َ
{...و َس َي ْع َل ُم ا َّل ِذ َ
والله يتوعد الظاملني ،فيقول تعاىلَ :
(الشعراء)227:

فاملؤمنون بحقهم بالعودة ،املعتصمون بالله ،والعاملون مبا يحب ويريد ،سريدهم
من حيث أخرجوا ،رافعي الهامات ،يرددون قول الله الذي ردده من قبلهم ،أسوتهم،
{و ُق ْل َجاء ا ْل َح ُّق َو َز َه َق ا ْل َب ِاط ُل ِإ َّن ا ْل َب ِاط َل
صىل الله عليه وسلم ،يوم الفتح األعظمَ :
ان َز ُهوق ًا} (اإلرساء)81:
َك َ

سائلني الله العيل القدير أن يعجل بقدوم هذا اليوم ،الذي يكشف فيه عن أمة
اإلسالم الغمة ،ويرفع فيه املقت والغضب عن عباده املستضعفني ،الذين زاغت
أبصار بعضهم ،وبلغت قلوبهم الحناجر ،وظنوا بالله الظنونا ،وال حول وال قوة إال
بالله العيل العظيم.
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اء
الصوم ِو َج ٌ

و ُيض ِّي ُ
ق مســالك الشيطان
وبرشى للمؤمنني واملؤمنات

الشيخ إبراهيم خليل عوض الله /رئيس التحرير

فرض الله عىل املسلمني الصيام ،كام فرضه عىل الناس قبل مجيء اإلسالم،
ين
ام كَماَ ُكتِ َب َعلىَ ا َّل ِذ َ
مصداق ًا لقوله عز وجلَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين َآم ُنو ْا ُكتِ َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
الص َي ُ

ون} (البقرة)183:
مِ ن َق ْبلِ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّتقُ َ

ومعنى قوله تعاىلُ { :كتِ َب َع َل ْي ُك ْم} أي فرض عليكم.

(((

والخطاب هنا  -كام يف اآليات القرآنية املشابهة  -يشمل جنيس املؤمنني الذكور
واإلناث ،املتكونة منهام أمة اإلسالم يف كل عرص ،حتى تقوم الساعة.
مفهوم الصيام املكتوب عىل املؤمنني واملؤمنات وحكمه:

الصوم يف اللغة اإلمساك ،ومنه قوله تعاىل{ِ :إنيِّ ن ََذ ْر ُت لِ َّلر ْح َم ِن َص ْو ًما َف َل ْن ُأ َك ِّل َم
ا ْل َي ْو َم ِإن ِْس ًّيا}(مريم)26 :؛ أي نذرت صمت ًا؛ ألنه إمساك عن الكالم.

(((

والصيام يف الرشيعة :هو اإلمساك نهار ًا مع النية عن املفطرات املعهودة ،التي
هي معظم ما تشتهيه األنفس((( ،وقيل :هو اإلمساك عن األكل والرشب والجامع مع
النية يف وقت مخصوص.
 .1أحكام القرآن للجصاص.214/ 1 ،
 .2تفسري أيب السعود.198/ 1 ،
 .3تفسري البغوي.148/ 1 ،
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وصيام رمضان من أركان اإلسالم ،وفرض من فرائضه ،فعن ابن ُع َم َر ،ريض الله
اإل ْسلاَ ُم عىل َخ ْم ٍسَ :ش َه َادةِ
عنهام ،قال :قال رسول اللهِ  ،صىل الله عليه وسلمُ ( :بنِ َي ِ

الز َكاةِ َ ،وا ْل َح ِّجَ ،و َص ْو ِم
َأ ْن لاَ ِإ َل َه إال اللهَ ،و َأ َّن ُم َح َّم ًدا رسول اللهِ َ ،و ِإ َق ِ
ام الصَّلاَ ةِ َ ،و ِإي َتاءِ َّ
ان).
َر َم َض َ

(((

وصيام الفرض يف اإلسالم يخص صوم رمضان دون سواه ،ويؤكد هذا ما ثبت يف
الر ْأ ِس ،فقال( :يا
الصحيحَ ،أ َّن َأ ْع َر ِاب ًّيا جاء إىل رسول اللهِ  ،صىل الله عليه وسلمَ ،ثائِ َر َّ

َر ُس َ
الص َل َو ِ
ات ا ْل َخ ْم َس ،إال َأ ْن
ول اللهِ ؛ َأخْ برِ ْنيِ َم َاذا َف َر َ
ض الله َعليََّ من الصَّلاَ ةِ ؟ فقالَّ :
ان ،إال َأ ْن
الص َي ِ
َت َّط َّو َع شيئ ًا ،فقالَ :أخْ برِ ْنيِ مبا َف َر َ
ام ،فقالَ :ش ْه َر َر َم َض َ
ض الله َعليََّ من ِّ

الز َكاةِ  ،فقالَ :ف َأخْ برَ َ ُه رسول ال َلهِ ،
َت َّط َّو َع شيئ ًا ،فقالَ :أخْ برِ ْنيِ مبا َف َر َ
ض الله َعليََّ من َّ
ص
صىل الله عليه وسلم ،شرَ َ ائِ َع الإْ ِ ْسلاَ ِم ،قالَ :وا َّل ِذي َأ ْك َر َم َك لاَ َأ َت َط َّو ُع شيئ ًا ،وال َأنْقُ ُ
ض الله َعليََّ شيئ ًا ،فقال رسول ال َّلهِ  ،صىل الله عليه وسلمَ :أ ْف َل َح إن َص َد َق ،أو
مِ ماَّ َف َر َ

دخل ا ْل َج َّن َة إن َص َد َق)

(((

املرأة تقيض الصيام وال تقيض الصالة:

املرأة تصوم رمضان مبوجب األمر الرباين ذاته الذي تلقاه الرجل ،فهي تكلف
بالصيام بعد البلوغ ،إذا كانت مقيمة غري مسافرة ،وتقوى عىل الصيام صحي ًا ،غري
أنها تلزم باإلفطار فرتة حيضها ونفاسها ،وتقيض ما أفطرت من أيام رمضان يف أيام
طهرها ،فعن أيب َس ِع ٍيد ،ريض الله عنه ،قال :قال النبي ،صىل الله عليه وسلم :
ان دِ ينِ َها)
َ(أ َل ْي َس إذا َح َ
اض ْت مل ت َُص ِّل ،ومل َت ُص ْم؟ ُق ْل َن :بىل ،قالَ :ف َذلِ َك ُنقْ َص ُ

اب َق ْو ِل ال َّن ِب ِّيَ ،صلىَّ
اإل ْس َال ُم َعلىَ خَ ْم ٍس».
ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمُ « :بنِ َي ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميانَ ،ب ُ
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب وجوب صوم رمضان.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الحائض ترتك الصوم والصالة.
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ومن لطف الله تعاىل باملرأة ورحمته بها ،أن أسقط عنها قضاء الصالة التي تفوتها

بسبب الحيض والنفاس ،غري أنها تقيض ما يفوتها من صيام رمضان بسببهام ،فعن
(س َأ ْل ُت َعائِ َش َة ،فقلت :ما َب ُ
ُم َع َاذةَ  ،قالتَ :
ال ا ْل َحائِ ِض َتقْ ضيِ
فقالتَ :أ َح ُرورِ َّي ٌة َأن ِْت؟!! قلتَ :ل ْس ُت ِب َح ُرورِ َّي ٍةَ ،و َل ِك ِّني َأ ْس َأ ُل ،قالت :كان ُي ِص ُيب َنا ذلك،
َّ
الص ْو َم ،وال َتقْ ضيِ

الص ْو ِم ،وال ن ُْؤ َم ُر ِبقَ َضاءِ الصَّلاَ ةِ )
َف ُن ْؤ َم ُر ِبقَ َضاءِ َّ

الصَّلاَ ةَ ؟

(((

جاء يف صحيح مسلم برشح النووي :أن الصالة كثرية متكررة ،فيشق قضاؤها،
بخالف الصوم ،فإنه يجب يف السنة مرة واحدة ،ورمبا كان الحيض يوم ًا أو يومني.

(((

صلة الصيام بالتقوى:

الصيام عبادة بدنية يتقرب بها الصائم إىل الله عم ًال بأمره سبحانه ،وعىل الوجه
املرشوع لذلك ،ويف الصوم تزكية للبدن ،وتضييق ملسالك الشيطان.

(((

ون} ،وبني صاحب
وقد عقب الله عىل األمر بالصيام ،بقوله سبحانه{ :لعلكم َت َّتقُ َ
تفسري البحر املحيط أن الظاهر تعلق {لعل} بكتب ،أي سبب فرضية الصوم ،هو رجاء
حصول التقوى لكم ،فقيل :املعنى تدخلون يف زمرة املتقني؛ ألن الصوم شعارهم،
وقيل :تجعلون بينكم وبني النار وقاية برتك املعايص ،فإن الصوم إلضعاف الشهوة
وردعها ،وقيل :تتقون األكل والرشب والجامع يف وقت وجوب الصوم ،قاله السدي،
وقيل :تتقون املعايص؛ ألن الصوم يكف عن كثري مام تتشوق إليه النفس ،قاله
الزجاج ،وقيل :تتقون محظورات الصوم ،وهذا راجع لقول السدي.
ون الصَّلاَ ةِ .
اب ُو ُج ِ
الص ْو ِم َعلىَ ا ْل َحائِ ِض ُد َ
وب َق َضاءِ َّ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الحيضَ ،ب ُ
 .2صحيح مسلم برشح النووي.26/4 :
 .3تفسري ابن كثري.497/ 1 :
 .4البحر املحيط يف التفسري.180/ 2 :
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ون} :إن الصوم يكرس الشهوة الداعية إليها،
يقول أبو السعود يف تفسري {لعلكم َت َّتقُ َ
أو تتقون اإلخالل بأدائه؛ ألصالته ،أو تصلون بذلك إىل رتبة التقوى.

(((

الصوم وجاء:

ثبت يف الصحيحني ،عن عبد اللهِ  ،قال :قال لنا رسول اللهِ  ،صىل الله عليه وسلم:
اس َت َط َاع مِ ْن ُكم ا ْل َب َاءةَ َف ْل َي َت َز َّو ْج ،فإنّه َأغَ ُّ
ض لِ ْل َبصرَ ِ َ ،و َأ ْح َص ُن
(يا َم ْعشرَ َ َّ
الش َب ِ
اب ،من ْ
(((
الص ْو ِم؛ فإنه له ِو َج ٌاء)
لِ ْلفَ ْر ِجَ ،و َم ْن مل َي ْس َت ِط ْع َف َع َل ْيهِ ِب َّ
جاء يف صحيح مسلم برشح النووي ،عن أهل اللغة ،قولهم :املعرش هم الطائفة،
الذين يشملهم وصف ،فالشباب معرش ،والشيوخ معرش ،واألنبياء معرش ،والنساء
معرش ،والشباب جمع شاب ،و ُيجمع عىل شبان وشببة ،والشاب عند أصحابنا هو من
بلغ ،ومل يجاوز ثالثني سنة.
وأما الباءة ففيها أربع لغات حكاها القايض عياض ،الفصيحة املشهورة الباءة
باملد والهاء ،وأصلها يف اللغة الجامع ،مشتقة من املباءة ،وهي املنزل ،ومنه مباءة
اإلبل ،وهي مواطنها ،ثم قيل لعقد النكاح باءة؛ ألن من تزوج امرأة بوأها منز ًال،
واختلف العلامء يف املراد بالباءة هنا عىل قولني ،يرجعان إىل معنى واحد ،أصحهام
أن املراد معناها اللغوي ،وهو الجامع ،فتقديره من استطاع منكم الجامع لقدرته عىل
مؤنه ،وهي مؤن النكاح ،فليتزوج ،ومن مل يستطع الجامع لعجزه عن مؤنه فعليه
بالصوم ،ليدفع شهوته.
والقول الثاين ،أن املراد بها مؤن النكاح ،سميت باسم ما يالزمها ،وتقديره من

 .1تفسري أيب السعود.198/ 1 :
اب ال ِّنكَ ِاح لِ َم ْن ت ََاق ْت َنفْ ُس ُه ِإ َل ْيهِ َ ،و َو َج َد ُمؤَ ن َُهَ ،واشْ تِ غَ ِال َم ْن َع َج َز َع ِن
استِ ْح َب ِ
 .2صحيح مسلم ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
اب ْ
الص ْو ِم.
ا ْل ُمؤَ ِن ِب َّ
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استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ،ومن مل يستطعها فليصم ليدفع شهوته.
وأما (الوجاء) بكرس الواو وباملد ،وهو رض الخصيتني ،واملراد هنا أن الصوم
يقطع الشهوة ،ويقطع رش املني ،كام يفعله الوجاء ،ويف هذا الحديث األمر بالنكاح
ملن استطاعه ،وتاقت إليه نفسه.

(*)

واألمر بالصوم كوجاء ملن مل يستطع الباءة ،يشمل الجنسني الذكر واألنثى ،والله
أعلم ،إذ من مثرات هذا األمر غض البرص وإحصان الفرج ،كام جاء يف الحديث
ني َيغُ ُّضوا مِ ْن
الصحيح ،وقد أمر الله بهام الذكر واألنثى ،فقال عز وجل{ُ :قل ل ْل ُم ْؤمِ نِ َ
وج ُه ْم َذلِ َك َأ ىَ
َأ ْب َص ِ
ون} (النور ،)30:وقال
ري بمِ َ ا َي ْص َن ُع َ
زْك َل ُه ْم ِإ َّن َ
ارِه ْم َو َي ْحفَ ُظوا ُف ُر َ
الله َخ ِب ٌ
ات َيغْ ُض ْض َن مِ ْن َأ ْب َص ِ
{و ُقل ل ْل ُم ْؤمِ َن ِ
ارِه َّن
سبحانه يف اآلية التالية لهذه اآلية الكرميةَ :

وج ُه َّن( }...النور)31:
َو َي ْحفَ ْظ َن ُف ُر َ

مغ ِف َر ًة َو َأ ْجر ًا َع ِظ ً
الله للصامئني والصامئات ْ
يام:
َأ َع َّد
ُ

لفت الله جل يف عاله العيون ،وشد األنظار ،خالل عرض الوعد باملثوبة عىل
الطاعات وصالح األعامل ،بذكر جنيس الطائعني ذكور ًا وإناث ًا ،فذكر جملة من
ني َوا ْل ُم ْسلِ ماَ ِت
خصائصهم ،ومن ذلك قيامهم بالصيام ،فقال عز
ِ
وجل{:إ َّن ا ْل ُم ْسلِ مِ َ
الصادِ َق ِ
ني َوا ْلقَ انِ َت ِ
ني َوا ْل ُم ْؤمِ َن ِ
ين
الص ِاب ِر َ
الصادِ قِ َ
ات َوا ْلقَ انِ تِ َ
َوا ْل ُم ْؤمِ نِ َ
ات َو َّ
ني َو َّ
ات َو َّ
الص مِائ ِ
الص مِ ِ
ني َوا ْل ُم َت َص ِّد َق ِ
ني َوا ْل َخ ِاش َع ِ
الص ِاب َر ِ
َات
ائ َ
ات َوا ْل ُم َت َص ِّدقِ َ
ات َوا ْل َخ ِاش ِع َ
ني َو َّ
ات َو َّ
َو َّ

الله َكثِ ري ًا َو َّ
ات َو َّ
ات َأ َع َّد ال َل ُه َل ُهم َّمغْ فِ َرةً
الذاكِ َر ِ
وج ُه ْم َوا ْل َحافِ َظ ِ
ين َ
الذاكِ ِر َ
َوا ْل َحافِ ِظ َ
ني ُف ُر َ
َو َأ ْجر ًا َع ِظي ً
ام} (األحزاب)35:
* صحيح مسلم برشح النووي.173 - 172/ 9 ،
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الله َس ّي َئاتِ ِه ْم
يقول الرازي :فاملغفرة إسقاط السيئات ،كام قال{َ :ف ُأ ْو َلئِ َك ُي َب ّد ُل ُ

َح َس َن ٍات} (الفرقان ،)70:واألجر العظيم إيصال الثواب.

(*)

فهذه اآلية القرآنية الكرمية تدحض هراء املشككني مبوقف اإلسالم الحنيف من
املرأة ،فهي تتمتع مبنزلة رفيعة ،ال تقل بحال عن منزلة نظريها الرجل ،فليس من
قبيل املصادفة أن يأيت ذكرها بالتوازي التام معه حسب هذه اآلية الكرمية ،فاملسلم
توازيه مسلمة ،والذكر املؤمن والقانت والصادق والصابر والخاشع واملتصدق
والصائم والحافظ فرجه والذاكر لله كثري ًا يوازي ٌ
كل منهم أنثى من املتصفات بهذه
الخصائص الحميدة ،ويف املحصلة ،فإن الله أعد لكلهم مغفرة وأجر ًا عظي ً
ام ،مل
ينقص فيه جزاء صنف من الجنسني عن اآلخر ،بل هام فيه سواء ،بدليل قوله سبحانه:
{لهم}؛ أي لذكورهم وإناثهم ،ويا له من وعد حق ،ويا له من جزاء منصف ،لو تدبرت
فيه املرأة لوجدت ضالتها ،ومكانتها املرموقة ،يف هذا الدين الحنيف ،ومل تحتج
إىل ثورة إلثبات وجودها ،وال نضال للمطالبة بحقوقها ،وكذلك الرجل لو تدبر يف
هذه اآلية الكرمية حق التدبر ملا وجد له مجا ًال ينتقص فيه حق ًا من حقوق املرأة،
وال الزدرائها ألنها أنثى ،فهي تتساوى معه يف الجزاء العادل جنب ًا إىل جنب ،فلها كام
له بسبب صيامهام وغري ذلك من فضائل األعامل واملكارم مغفرة للذنوب والخطايا
واآلثام املقرتفة ،ولهام أجر عظيم ،ال يقل عن جنة عرضها الساموات واألرض ،تجري
من تحتها األنهار ،فيها ما ال عني رأت وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش.
* تفسري الرازي.320/ 11 :
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آيات قرآنية كرمية تعد املرأة بجزاء مشابه لجزاء الرجل:
صا ِلح ًا ِّمن َذ َك ٍر َأ ْو ُأن َثى
َم ْن َع ِم َل َ

يؤكد القرآن الكريم مامثلة املرأة الرجل يف أجور األعامل الصالحة وثوابها ،فهناك
أربع آيات كرمية تضمنتها أربع سور قرآنية ،أشادت برصيح اللفظ واملعنى الجيل،
بالذكر واألنثى الصالحني ،وتضمنت وعدهام بخري مثوبة ،ففي سورة آل عمران يقول
يع َع َم َل َعامِ ٍل ُ
منكم من َذ َك ٍر َأ ْو ُأنثَى َب ْع ُض ُكم
اب َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم َأنيِّ َال ُأ ِض ُ
اس َت َج َ
عز وجل{َ :ف ْ
ارِه ْم َو ُأ ُ
اج ُرو ْا َو ُأخْ ِر ُجو ْا مِ ن دِ َي ِ
وذو ْا فيِ َس ِبيليِ َو َقا َت ُلو ْا َو ُقتِ ُلو ْا ُألكَفِّ َر َّن
ِّمن َب ْع ٍض َفا َّل ِذ َ
ين َه َ

ات َت ْج ِري مِ ن َت ْحتِ َها ا َألن َْه ُار َث َواب ًا ِّمن ِع ِند ال ّلهِ َوال ّل ُه
َع ْن ُه ْم َس ِّي َئاتِ ِه ْم َو ُأل ْد ِخ َل َّن ُه ْم َج َّن ٍ

اب}(آل عمران ،)195:لهذه اآلية الكرمية سبب نزول ،كام جاء يف بعض
ند ُه ُح ْس ُن الث ََّو ِ
ِع َ
الروايات ،عن ُأ ِّم َس َل َم َة ،قالت( :يا َر ُس َ
الله َذ َك َر ال ِّن َس َاء يف ا ْل ِه ْج َرةِ ،
ول اللهِ  ،لاَ أسمع َ

يع َع َم َل َعامِ ٍل مِ ْن ُك ْم من َذ َك ٍر أو ُأ ْنثَى َب ْع ُض ُك ْم من َب ْع ٍض})
َف َأن َْز َل الله َت َعالىَ {َ :أنيِّ لاَ ُأ ِض ُ
(آل عمران)195:

(*)

الصالِ َحات مِ ن َذ َك ٍر َأ ْو ُأنثَى َو ُه َو
ويف سورة النساء ،يقول
سبحانه{:و َمن َي ْع َم ْل مِ َن َّ
َ
ون نَقِ ري ًا} (النساء ،)124:يقول اإلمام السعدي:
ون ا ْل َج َّن َة َو َال ُي ْظ َل ُم َ
ُم ْؤمِ ٌن َف ُأ ْو َلـئِ َك َي ْد ُخ ُل َ
دخل يف ذلك سائر األعامل القلبية والبدنية ،ودخل أيض ًا كل عامل ،من إنس أو جن،
صغري أو كبري ،ذكر أو أنثى ،ولهذا قال{ :مِ ن َذ َك ٍر َأ ْو ُأنثَى َو ُه َو ُم ْؤمِ ٌن} وهذا رشط
لألعامل جميعها ،ال تكون صالحة ،وال تقبل ،وال يرتتب عليها الثواب ،وال يندفع بها
العقاب ،إال باإلميان ،فاألعامل دون اإلميان كأغصان شجرة قطع أصلها ،وكبناء بني
عىل موج املاء ،فاإلميان هو األصل واألساس ،والقاعدة التي يبنى عليها كل يشء،
* سنن الرتمذي ،كتاب تفسري القرآن ،باب ومن سورة النساء ،وقال األلباين :صحيح لغريه.
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وهذا القيد ينبغي التفطن له يف كل عمل مطلق ،فإنه مقيد به {فأولئك} أي الذين
جمعوا بني اإلميان والعمل الصالح ،يدخلون الجنة املشتملة عىل ما تشتهي األنفس،
ون نَقِ ري ًا} أي ال قلي ًال وال كثري ًا مام عملوه من الخري ،بل يجدونه
{و َال ُي ْظ َل ُم َ
وتلذ األعني َ
كام ًال موفر ًا مضاعف ًا أضعاف ًا كثرية.

(((

ويف سورة النحل وعد الله َم ْن َعمِ َل َصالِ ح ًا ِّمن َذ َك ٍر َأ ْو ُأنثَى َو ُه َو ُم ْؤمِ ٌن بإحيائه حياة
{م ْن َعمِ َل َصالِ ح ًا ِّمن َذ َك ٍر َأ ْو ُأنثَى َو ُه َو ُم ْؤمِ ٌن َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َياةً َط ِّي َب ًة
طيبة ،فقال عز وجلَ :
ون}(النحل ،)97:جاء يف أضواء البيان ،أن الله
َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم َأ ْج َر ُهم ِب َأ ْح َس ِن َما َكانُو ْا َي ْع َم ُل َ

جل وعال ذكر يف هذه اآلية الكرمية ،أن كل عامل سواء أكان ذكر ًا أم أنثى عمل عم ًال
صالح ًا ،فإنه جل وعال يقسم ليحيينه حياة طيبة ،وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل،
والقرآن العظيم دل عىل أن العمل الصالح هو ما استكمل ثالثة أمور:
{و َما آ َتا ُك ُم
األول :موافقته ملا جاء به ال َّنبي ،صىل الله عليه وسلم ،ألن الله يقولَ :
الر ُس ُ
م َع ْن ُه َفان َت ُهو ْا} (الحرش.)7:
ول َف ُخ ُذ ُ
وه َو َما ن ََها ُك ْ
َّ
{و َما ُأمِ ُرو ْا ِإ َّال لِ َي ْع ُب ُدو ْا
والثاين :أن يكون خالص ًا لله تعاىل؛ ألن الله جل وعال يقولَ :
الله َأ ْع ُب ُد ُمخْ لِ ص ًا ُله دِ ينِ ي * َف ْاع ُب ُدو ْا َما
ني َل ُه ِّ
ين} (البينة )5:ويقول{ُ :ق ِل َ
َ
الد َ
الله ُمخْ لِ ِص َ

ِش ْئ ُت ْم ِّمن ُدونِ هِ } (الزمر.)15 - 14:
والثالث :أن يكون مبني ًا عىل أساس العقيدة الصحيحة؛ ألن الله سبحانه يقول:
{م ْن َعمِ َل َصالِ ًحا مِ ْن َذ َك ٍر َأ ْو ُأ ْنثَى َو ُه َو ُم ْؤمِ ٌن َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َياةً َط ِّي َب ًة َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم َأ ْج َر ُه ْم
َ
فقيد ذلك باإلميان ،ومفهوم مخالفته أنه لو كان
ِب َأ ْح َس ِن َما َكانُوا َي ْع َم ُل َ
ون} (النحلَّ )97:

غري مؤمن ملا قبل منه ذلك العمل الصالح.

(((

 .1تفسري السعدي.206 - 205/ 1 ،
 .2أضواء البيان.440/ 2 :
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وبينّ القرطبي أن اآلية تضمنت رشط ًا وجوابه ،ويف الحياة الطيبة أقوال ،منها:

أنه الرزق الحالل ،والقناعة ،والتوفيق إىل الطاعات ،فإنها تؤدي إىل رضوان الله،
وقيل :هي الجنة ،وقيل :هي السعادة ،وقيل :هي حالوة الطاعة ،وقيل :هي املعرفة
بالله ،وصدق املقام بني يدي الله ،وقيل :االستغناء عن الخلق ،واالفتقار إىل الحق،
{و َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم َأ ْج َر ُه ْم} (النحل)97:؛ أي يف اآلخرة ِ{ب َأ ْح َس ِن
وقيل:الرضا بالقضاء .وقولهَ :
{و َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم} ألن (من) يصلح
َما َكانُوا َي ْع َم ُل َ
ون} (النحل )97:وقال :فلنحيينه ،ثم قالَ :
للواحد والجمع ،فأعاد مرة عىل اللفظ ،ومرة عىل املعنى.

(((

ويف سورة غافر توجت وعود الذكر واألنثى الصالحني بوعدهام دخول الجنة ،فقال
{م ْن َعمِ َل َس ِّي َئ ًة َفلاَ ُي ْج َزى ِإلاَّ مِ ْث َل َها َو َم ْن َعمِ َل َصالِ ح ًا من َذ َك ٍر َأ ْو ُأنثَى َو ُه َو ُم ْؤمِ ٌن
تعاىلَ :
اب}(غافر ،)40:فمن عمل سيئة؛ من رشك
ون ا ْل َج َّن َة ُي ْر َز ُق َ
َف ُأ ْو َلئِ َك َي ْد ُخ ُل َ
يها ِبغَ يرْ ِ ِح َس ٍ
ون فِ َ
أو فسوق أو عصيان{َ ،فلاَ ُي ْج َزى ِإلاَّ مِ ْث َل َها}؛ أي ال يجازي إال مبا يسوؤه ويحزنه ،بقدر
{و َم ْن َعمِ َل َصالِ ح ًا ِّمن َذ َك ٍر َأ ْو ُأنثَى} من
إساءته وما تستحقه؛ ألن جزاء السيئة السوءَ ،

ون
ون ا ْل َج َّن َة ُي ْر َز ُق َ
{و ُه َو ُم ْؤمِ ٌن َف ُأ ْو َلئِ َك َي ْد ُخ ُل َ
أعامل القلوب والجوارح وأقوال اللسان َ
اب} أي يعطون أجرهم بال حد ،وال وعد ،بل يعطيهم الله ما ال تبلغه
يها ِبغَ يرْ ِ ِح َس ٍ
فِ َ
أعاملهم.

(((

ومبناسبة حلول شهر رمضان املبارك ،والرشوع بعبادة الصيام ،التي أمر الله بها املؤمنني
ذكور ًا وإناث ًا ،نعرض هذه الخواطر اإلميانية املبرشة للصامئني والصامئات ،وما أعد الله
لهم من مغفرة وأجر عظيم ،عىس الله أن يشملنا وإياهم مبكارم رحمته وسعة رضوانه.
 .1تفسري القرطبي.174/ 10 :
 .2تفسري السعدي.738/ 1 :
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مناسبتا العدد
ٌ
ٌ
وبركات
غيث من السامء
رمضان
ُ
ٌ
وحياة يف القدس
يف األرض
الشيخ عامر توفيق أحمد بدوي /مفتي محافظة طولكرم

تعانق العاشقان ،والتقى املباركان؛ رمضان والقدس ،يحتضنان يف لهفة املحبني،
الخرس البكم ممن نسبوا أنفسهم إىل دين
األشم ،ويلومان
ينتحبان يف ساحة املجد
ّ
َ
العزة والكرامة ،ويبتسامن لشباب اإلسالم يزحفون من السهول والجبال ،والحواجز
درة التيجان،
العنرصية ،والفتحات البلهاء ليعانقوا القدس روح فلسطني ،واألقىص ّ
وجالل الخشوع ،وشموخ األبطال الذين تكسرّ ت سيوف الظامل املستبد تحت
أقدامهم الراسخة.
فسبحان
يغمد ريش َته،
أبحر الخري
يكتب
أي ِ
َ
ُ
القلم عن شهر رمضان ،يحار يف ّ
حينام ُ
ُ
َعت الصفات بأوصافها ،فال
وهب
ِ
الله ذي
األسامء معانيها ،ون َ
الجالل والكامل ،الذي َ
َ
املحابر قل ً
ُ
ُ
أن َ
تنهل من أنهر البرِ ِّ واإلحسان.
متلك
ام ،وال
تسعف
ُ
الرياعة إال ْ
ُ
ورمضان الفضيل ،ورمضان القرآن ،ورمضان الجهاد واالنتصار،
رمضان املبارك،
ُ
ُ
ورمضان الزكاة والصدقات ،والرتاويح والتسابيح ،والفقراء ،واملساكني ،واملساجد
والجامعة ،وصلة األرحام ،والقيام والناس نيام ،وموائد اإلفطار ،ووالئم األرحام،
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ويقظة السحور ،وبهجة النفوس ،والرحمة والغفران ،والعتق من النارٌ .
غيث من
السامء ُ
ُحد ،كلام تكلم عنه
ُعد،
ينزل قطر ًا ،فيفيض يف األرض
ٍ
ٍ
وخريات ال ت ّ
بركات ال ت ّ
ُ
ظلامت النفوس التي رانت
بشهب الضياء
حروفهم،
زهت بالنور
وبرقت ُ
ْ
املتكلمون؛ ْ
ُ
عىل القلوب الالهية بظلمة الرتاب ،وظلامء الطني.
الت النورِ الساموي؛ َت ُ
َ
النفوس الالهية،
أحاطت
خيوط الغفلةِ التي
هتك
ُ
ْ
رمضان ش ّال ُ
َ
صفاء الفِ طرةِ السليمة.
لطخت
جب الداكنة التي
ْ
ّ
ومتز ُق ُ
الح َ
َ
ُ
الخري؛ يبدأ املهرجان الرمضاينّ  ،بإشارة من السامء،
هالل
يلوح يف ا ُألفق
ِ
فمنذ أن َ
رس
صديقات
كأنهن
لف
حب املثقلة بكنوز العطاء الرباين ،وتأ َت ُ
ٌ
َ
ّ
الس ُ
يحرضن ُع َ
تتنادى ّ
السحب أطايب مبرشاتهاّ ،
هطالة بخريات رمضان املبارك.
ٍ
عروس عزيزة ،فرتسل ُّ
وإذا ما نادى منادي رمضان؛ تردد صداه الرائع يف أعامق األرواح الظامئة للهداية،
ني*
{و َب ّشـِ ِر ا ْل ُمخْ ِبتِ َ
ورقى بها مراقي الفالح ،وابتهلت يف محاريب الخشوع والسجود َ
ين ِإ َذا ُذكِ َر ال َّل ُه َو ِج َل ْت ُق ُلو ُب ُه ْم} (الحج )35 - 34:تلك األرواح التائهة يف صحراء الغفلة
ا َّل ِذ َ
النائية عن شواطئ الهدى؛ فإذا بها تهرول مسـرعة تلبي النداء( :يا باغي الخري أقبل ،ويا
َ
وتخلع ثوب املعصية،
غس َل النقاء،
باغي الشـر أقصـر)(*)؛
َ
لتغتسل يف أنهار رمضان ْ
وتطهر أدران الخطيئة؛ فتستحم بأنواره املرشقة؛ متبتلة يف التسابيح ،والرتاويح،
ول اللهِ َ ،صلىَّ
ال َر ُس ُ
ومنيبة يف يقظة السحرَ ،ق َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم�(َ :ل َّل ُه َأ َش ُّد َف َر ًحا ِب َت ْو َبةِ
ُ
* سنن الرتمذي ،كتاب الصوم ،باب ما جاء يف فضل شهر رمضان ،وصححه األلباين.
24

ٌ
ٌ
ٌ
وحياة يف القدس
وبركات يف األرض
غيث من السامء
رمضان
ُ

مناسبتا العدد

ان َعلىَ َر ِاح َلتِ هِ ِب َأ ْر ِض َفلاَ ٍةَ ،فانْفَ َل َت ْت مِ ْن ُهَ ،و َع َل ْي َها
وب ِإ َل ْيهِ  ،مِ ْن َأ َح ِد ُك ْم َك َ
َع ْب ِدهِ ِح َ
ني َي ُت ُ
اض َط َج َع فيِ ِظ ِّل َهاَ ،ق ْد َأ ِي َس مِ ْن َر ِاح َلتِ هِ ،
َط َع ُام ُه َوشرَ َ ا ُب ُهَ ،ف َأ ِي َس مِ ْن َهاَ ،ف َأ ىَت َش َج َرةً َ ،ف ْ
َف َب ْي َنا ُه َو َك َذلِ َك ِإ َذا ُه َو ِب َهاَ ،ق مِائ ًَة عِ ْن َد ُهَ ،ف َأ َخ َذ ِب ِخ َطامِ َهاُ ،ث َّم َق َ
الله َّم
ال مِ ْن ِش َّدةِ ا ْلفَ َر ِحُ :
َأن َْت َع ْب ِديَ ،و َأنَا َر ُّب َكَ ،أخْ َط َأ مِ ْن ِش َّدةِ ا ْلفَ َر ِح)(*).
ِ
بركات
تنبت يف األرض
زن
ٍ
وتعترص ُم ُ
ثجاج ًا ،وغيث ًا مغيث ًاُ ،
معرصات رمضان خري ًا ّ
ُ
كفن
خرضاء السهول ،قشيبة الحقول .وتحيي النفوس التي أوشكت أن تكفنها
األيام َ
ُ
اه َت َّز ْت َو َر َب ْت َو َأن َْب َت ْت مِ ْن ُك ِّل َز ْو ٍج
{و َت َرى الأْ َ ْر َ
ض َهامِ َدةً َف ِإ َذا َأن َْز ْل َنا َع َل ْي َها الْماَ َء ْ
الرحيلَ ،
يج * َذلِ َك ِب َأ َّن ال َّل َه ُه َو ا ْل َح ُّق َو َأن َُّه ُي ْح ِيي ا ْل َم ْو ىَت َو َأن َُّه َعلىَ ُك ِّل شيَ
َب ِه ٍ

ير} (الحج)6 - 5:
ْ ٍء َق ِد ٌ

ُ
حركة الحياة بروح من رمضانُّ ،
قلوب
العزم من جديد ،يف
الروح
تبث تلكم
تنشط
ٍ
َ
ُ
ُ
رياح عقيمة
وه َن العزم فيها ،وكادت
َ
تذريه ٌ
مضانك الحياة تطمره يف واد سحيق ،أو ِّ
يف أكناف التيه ،يف رمضان متيض النفس املؤمنة املطمئنة؛ تتساقط عنها األوزار،
رب املالئكة والروح ،ومتيض ...ومتضـي؛ لترتبع عىل
تسبح ُسبوح قدوس ُّ
واألوضار؛ ِّ
القمة السامقة ،والساعة الروحية الفياضة ،وتلتقي الروح مبنابعها الصافية ،وأجوائها
ين
ري ِبا ْل ِع َبادِ * ا َّل ِذ َ
املالئكية الراقية يف لحظة األسحار وسجدة السحرَ :
{وال َّل ُه َب ِص ٌ
ني
َيقُ و ُل َ
ني َوا ْلقَ انِ تِ َ
الصادِ قِ َ
الص ِاب ِر َ
ين َو َّ
اب ال َّنارِ * َّ
ون َر َّب َنا ِإ َّن َنا َآم َّنا َفاغْ فِ ْر َل َنا ُذنُو َب َنا َوقِ َنا َع َذ َ
ين ِبالأْ َ ْس َحارِ } (آل عمران )17 - 15:يف ساعة إرشاق الروح ،وتجلياتها
ني َوا ْل ُم ْس َتغْ فِ ِر َ
َوا ْل ُم ْنفِ قِ َ
* صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب يف الحض عىل التوبة والفرح بها.
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وه لِ ْل َح ِّي ا ْلقَ ُّي ِ
وم}( طه ،)111:يف الحضـرة املالئكية؛ فتهمي
الو ُج ُ
الصافية الرائقةَ ،
{و َع َن ِت ُ
يد ُه ْم
ون لِ لأْ َ ْذ َق ِان َي ْب ُك َ
{و َي ِخ ُّر َ
ون َو َي ِز ُ
العربات ،وتجيش املدامع يف الصالة ،والهجوع َ
الر ْح َم َن َأ ًّيا َما َت ْد ُعوا َف َل ُه الأْ َ ْسماَ ُء ا ْل ُح ْس َنى}
ُخ ُش ً
وعا* ُق ِل ْاد ُعوا ال َّل َه َأ ِو ْاد ُعوا َّ

(اإلرساء)110 - 109 :

غيث بالطاقة الروحية ّ
رمضان ٌ
هطال ،كلها تروي روح اإلنسان ،وتسقيه الرحيق
املختوم ،ومن هذا الكوثر املمدود؛ قيام الليل ،من بعد العشاء إىل هجعة
ون َر َّب ُه ْم َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َومِ ماَّ
السحر ،قال تعاىلَ { :ت َت َج ىَاف ُج ُنو ُب ُه ْم َع ِن ا ْل َم َض ِاج ِع َي ْد ُع َ
ون}
ون* َفلاَ َت ْع َل ُم َنفْ ٌس َما ُأخْ فِ َي َل ُه ْم مِ ْن ُق َّرةِ َأ ْعينُ ٍ َج َز ًاء بمِ َ ا َكانُوا َي ْع َم ُل َ
اه ْم ُي ْنفِ قُ َ
َر َز ْق َن ُ
ميانًا
ام َر َم َض َ
(م ْن َق َ
ان ِإ َ
(السجدة ،)17 - 16 :وقال رسول الله ،صىل الله عليه وسلمَ :
احتِ َسا ًبا ،غُ فِ َر َل ُه َما تَقَ َّد َم مِ ْن َذن ِْبه)(((؛ تسرتوح الروح يف ظالل رمضان ،يحملها
َو ْ
بني يديه املباركتني ،ويقطع بها املفاوز ،واألسفار؛ تح ِّلق بالذكر الحكيم ،والتهليل،
والتسبيح ،والتحميد مع األكرمني األبرار ،واملالئكة األخيار ،وعباد الله الصالحني؛
ون ِب ِهماَ َر َّب ُك ْمَ ،و َخ ْص َلتَينْ ِ لاَ غِ ًنى ِب ُك ْم
(اس َت ْك رِ ُ
ثوا فِ يهِ مِ ْن َأ ْر َب ِع ِخ َص ٍالَ :خ ْص َلتَينْ ِ ت ُْر ُض َ
ْ
ون ِب ِهماَ َر َّب ُك ْمَ :ف َش َه َادةُ َأ ْن لاَ ِإ َل َه ِإلاَّ ال َّل ُهَ ،و َت ْس َتغْ فِ ُرون َُه،
َع ْن ُهماَ َ ،ف َأ َّما ا ْل َخ ْص َل َت ِان ال َّل َت ِان ت ُْر ُض َ
ون ال َّل َه ا ْل َج َّن َةَ ،و َت ُع ُ
ون ِبهِ مِ َن ال َّنارِ )(((.
وذ َ
َو َأ َّما ال َّل َت ِان لاَ غِ ًنى ِب ُك ْم َع ْنهماَ َ :ف ُت ْس َأ ُل َ
يف رمضان تتفتح خزائن الرحمة ،وتتنزل شآبيبها؛ فهي مف ّتحة األبواب من لدن
مي ِان.
اب ت ََط ُّو ُع قِ َي ِ
ام َر َم َض َ
ان مِ َن ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميانَ ،ب ٌ
اإل َ
 .2ابن خزمية ،محمد بن إسحاق :صحيح ابن خزمية .تحقيق د .محمد األعظمي .بريوت :املكتب اإلسالمي.
1390هـ1970/م.191 / 3 .
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وحياة يف القدس
وبركات يف األرض
غيث من السامء
رمضان
ُ

مناسبتا العدد

اس مِ ْن َر ْح َم ٍة َفلاَ ُم ْم ِس َك َل َها َو َما يمُ ْ ِس ْك َفلاَ ُم ْر ِس َل َل ُه
{ما َيفْ َت ِح ال َّل ُه لِ ل َّن ِ
الله الرحيمَ ،
يم} (فاطر .)2:وتنداح إرشاقات النور القدسية يف أعامق
مِ ْن َب ْع ِدهِ َو ُه َو ا ْل َع ِز ُيز ا ْل َح ِك ُ
نور ُ
القلوبُّ ،
وظلمة،
تدق أبواب الغفلة الصدئة ،فتتهاوى رشيدة طريدة؛ إذ ال يجتمع ٌ
وهي رحمة من عند الله تعاىل الرحمن الرحيم ،ال ميسك تدفقها إال الله العظيم
املتعال،

ان
ون َخ َزائِ َن َر ْح َمةِ َربيِّ ِإ ًذا لأَ َ ْم َس ْك ُت ْم َخ ْش َي َة الإْ ِ نْفَ ِاق َو َك َ
ُ{ق ْل َل ْو َأ ْن ُت ْم تمَ ْلِ ُك َ

سحائب الرحمة عىل اإلنس والجن؛ لبقيت
ورا} (اإلرساء ،)100 :ولو هطلت
الإْ ِ ن َْس ُ
ان َق ُت ً
ُ
خزائنها عامرة برحمة الكريم الوهابَ ( ،يا عِ َبادِ ي؛ َل ْو َأ َّن َأ َّو َل ُك ْم َو ِآخ َر ُك ْمَ ،و ِإن َْس ُك ْم
ص َذلِ َك
َو ِج َّن ُك ْمَ ،ق ُاموا فيِ َص ِع ٍيد َو ِاح ٍدَ ،ف َس َأ ُلونيِ َف َأ ْع َط ْي ُت ُك َّل ِإن َْس ٍان َم ْس َأ َل َت ُهَ ،ما نَقَ َ
ص ا ْلمِ خْ َي ُط ِإ َذا ُأ ْد ِخ َل ا ْل َب ْح َر)(*).
مِ ماَّ ِع ْن ِدي ِإلاَّ كَماَ َي ْنقُ ُ
ومن غيث رمضان يف السامء ،وبركاته يف األرض؛ تلك الليلة املنرية النيرِّ ة،
يم * َأ ْم ًرا مِ ْن ِع ْن ِدنَا
يها ُيفْ َر ُق ُك ُّل َأ ْم ٍر َح ِك ٍ
{إ َّنا َأن َْز ْل َن ُاه فيِ َل ْي َل ٍة ُم َب َار َك ٍة ِإ َّنا ُك َّنا ُم ْن ِذرِ َ
ين * فِ َ
يم}(الدخان )6 - 3:ليلة واحدة من
ِإنَّا ُك َّنا ُم ْر ِسلِ َ
السمِ ُ
يع ا ْل َعلِ ُ
ني * َر ْح َم ًة مِ ْن َر ِّب َك ِإن َُّه ُه َو َّ
ليايل رمضان اختارها الله تعاىل؛ العمل الصالح فيها يعادل ألف شهر ،ال ينقص يوم ًا
استغرق العمل الصالح من أولها إىل آخرها ،قال تعاىل{ :إ َّنا َأن َْز ْل َن ُاه فيِ َل ْي َلةِ ا ْلقَ ْدرِ * َو َما
َأ ْد َر َ
يها ِب ِإ ْذ ِن
وح فِ َ
الر ُ
اك َما َل ْي َل ُة ا ْلقَ ْدرِ * َل ْي َل ُة ا ْلقَ ْدرِ َخيرْ ٌ مِ ْن َأ ْل ِف َش ْه ٍر* َت َن َّز ُل ا ْل َملاَ ئِ َك ُة َو ُّ
َر ِّب ِه ْم مِ ْن ُك ِّل َأ ْم ٍر* َسلاَ ٌم ِه َي َح َّتى َم ْط َل ِع ا ْلفَ ْج ِر} (سورة القدر).
* صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تحريم الظلم.
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ومن غيث رمضان يف السامء ،وبركاته يف األرض ،أن نال هذا الشهر وسام الشـرف،
ان ا َّل ِذي ُأن ِْز َل فِ يهِ
فكان الوعاء الزماين لتنزل القرآن الكريم ،قال تعاىلَ :
{ش ْه ُر َر َم َض َ
إن تناغمت معه
آن ُه ًدى لِ ل َّن ِ
ات مِ َن ا ْل ُه َدى َوا ْلفُ ْر َق ِان} (البقرة ،)185:فال غَ رو ْ
اس َو َب ِّي َن ٍ
ا ْلقُ ْر ُ
والعب ُاد الذين اندرجوا يف الصالحني ،وتاقت له نفوس التائبني ،فهو
نفوس املتقني،
ُ
ّ
ُ
املغتسل من األوضار ،وممحاةُ الذنوب ،واآلثام؛ فكل يشء يف رمضان رمضاينّ ليله
ونهاره ،طعامه ورشابه ،سحوره وفطوره ،صالته وصيامه ،وصدقته وزكاته.
نفوسهم عىل املوبقات،
مر َدت
ُ
أما األرشار البائسون ،واملردة الطاغون الذين َ
الخرس؛
وتجمدت
دموع التوبة يف محاجرهم ،وقست قلو ُبهم كجالميد الصخور ُ
ُ
ّ
فليس لهم ٌّ
حظ من خزائن رمضان؛ فقلوبهم املقفرة؛ مؤصدة يف األصفاد ،فعن أيب
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
ال َر ُس ُ
هريرة ،ريض الله عنه ،قالَ :ق َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم(ِ :إ َذا َد َخ َل َش ْه ُر
ُ
ني)(*).
اب َج َه َّن َمَ ،و ُس ْل ِس َل ِت َّ
َر َم َض َ
الش َي ِاط ُ
اب السَّماَ ءِ َ ،وغُ ِّلقَ ْت َأ ْب َو ُ
ان ُف ِّت َح ْت َأ ْب َو ُ
والسجان،
تتمرد عىل القيد
َّ
رمضان حياة يف القدس ،وأي حياة؟ وهي أم العنفوانّ ،
تارة تهمس يف أذن املرابطني همسات املحبة واالعتزاز؛ فتتحول الهمسات إىل تكبري
يهز السفوح والجبال ،والواد والوهاد،
مجلجل من حناجر املرابطني واملرابطات؛ ّ
والجامد والعباد.
ان ا َّل ِذي َأسرْ َ ى ِب َع ْب ِدهِ َل ْيلاً مِ َن
تحن إليك
ُّ
{س ْب َح َ
القدس يا رمضان ،وأنتام املباركان ُ
ُ
اب َه ْل ُيقَ ُ
انَ ،و َم ْن َر َأى ُك َّل ُه َو ِاس ًعا.
ال َر َم َض ُ
ان َأ ْو شَ ْه ُر َر َم َض َ
* صحيح البخاري ،كتاب الصومَ ،ب ٌ
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ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام ِإلىَ ا ْل َم ْس ِج ِد الأْ َ ْقصىَ
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يع
السمِ ُ
ا َّل ِذي َب َار ْك َنا َح ْو َل ُه لِ رُ ِن َي ُه مِ ْن آ َياتِ َنا ِإن َُّه ُه َو َّ

ري} (اإلرساءٌ ،)1:
عزها،
حياة يف القدس ،ترسي يف أوصالها ،وتفتخر ببنيها ،فهم ّ
ا ْل َب ِص ُ
وإذا ما نادت نفَ ر إىل األقىص أهلها ،تزدحم بهم الساحات ،وتخفق الرايات ،وهم
قدس برمضان ،وهنيئ ًا لك يا رمضان بالقدس.
أبطالها وجندها ،فهنيئ ًا لك يا ُ
األقدس
املقام
القدس يف
نحن أهل
ِ
ِ
ِ
ُ

أه ًال بك يا رمضان ،وأه ًال وسه ًال بهاللك ،أدامك الله غيث ًا من السامء ّ
هطال ،وبركات
عىل األرض ،ورحمة للعاملني.
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ال َّن ِ
يم ال َّر ْق َر ُ
اق
س ُ

مناسبتا العدد

س ِة رْ َ
يف َأ َ
اق
اإلش ِ
حك ِ
ام َج ْل َ

فضيلة الشيخ  /إحسان إبراهيم عاشور  -مفتي محافظة خانيونس
وعضو مجلس اإلفتاء األعىل يف فلسطني

الحمد لله ،والصالة والسالم عىل رسول الله ،وبعد:

فقد َ
بالنـوافِ ِل
الص مِائ َ
هر َر َم َض َ
انَ ،و ُه َو َش ْه ٌر َي َتـقَ َّر ُب فِ ِيهِ َّ
أظ َّل َنا َش ُ
ون إىل َر ِّب ِه ْم َّ
ون يف ا ْل َخيرْ َ ِ
والطـ َاع ِ
ص
الس َن ِن التي َي ِ
ون ا ْل َم َعاصيِ َ  ،و ُي َسارِ ُع َ
اتَ ،ي ْه ُج ُر َ
حر ُ
اتَ ،ومِ َن ُّ
َّ
تام ٍة،
لس ُة
َ
اإلرش ِاق؛ َط َم َع ًا يف ن ِ
أج ِر َح َّج ٍة ُ
َيل ْ
وع ْم َر ٍة َّ
ٌ
كثري من الناس عىل فِ علِ ها فِ يهِ َج َ
الش ْم ُس،
(م ْن َصلىَّ الغَ َداةَ فيِ َجماَ َع ٍة ُث َّم َق َع َد َي ْذ ُك ُر ال َّل َه َح َّتى َت ْط ُل َع َّ
كَماَ يف َقولِ هِ َ :
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
ُث َّم َصلىَّ َر ْك َعتَينْ ِ َكان َْت َل ُه َك َأ ْج ِر َح َّج ٍة َو ُع ْم َر ٍةَ ،ق َ
ول اللهِ َ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ
َو َس َّل َمَ :ت َّام ٍة َت َّام ٍة َت َّام ٍة)(*).
قاط ،هي:
اس َب ْ
أربع نِ ٍ
أن نقِ َف يف أيام رمضان عىل َأه ِّم أحكامِ ها ،وذلك يف ِ
ف َن َ
ال  -رُ ُ
أو ً
وط َت ِ
ش ُ
األجرِ :
حص ِ
يل هذا ْ

ُ
َ
أربعة رشوط:
تام ٍة َل ُه
فه ُم مِ ْن هذا ا ْل َحديث َّأن َتـ
أج ِر َح َّج ٍة ُ
ُي َ
حصيل ْ
وع ْم َر ٍة َّ
جامعةَ ،
أن ُيصليِّ َ
رش ُع
موم ا ْل ِ
الفجر يف
مكان الذي ُتـ َ
الرشط األولْ :
ٍ
وظ ِاه ُر ُه ُي ُ
فيد ُع َ
َ
الش ْم ُس،
الص ْب ِح َح َّتى ت َْط ُل َع َّ
الج ُل ِ
وس فيِ ا ْل َم ْس ِج ِد َب ْع َد َص َالةِ ُّ
* سنن الرتمذي ،كتاب السفرَ ،ب ُ
اب ذِ ْك ِر َما ُي ْس َت َح ُّب مِ َن ُ
وحسنه األلباين.
30

س ِة رْ َ
اق يف َأ َ
ال َّن ِ
يم ال َّر ْق َر ُ
اق
اإلش ِ
حك ِ
ام َج ْل َ
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ُ
َ
وج َ
وج َ
امعة ِ
فتشمل
فيه َجماَ َع ًة؛
حيث
البيت؛ ُ
جامعة ا ْل ِ
السفَ ِرَ ،
مسج ِد أو ا ْل ُمصلىَّ ٰ َ ،
امعة َّ
رشع فيه؛ َك َم ْن َصلىَّ ٰ َج ً
امعةِ
وف ،أو َف َو ِ
ذر ،مِ ْن َم َر ٍض ،أو َخ ٍ
امعة يف َبيتِ هِ لِ ُع ٍ
ُتـ ُ
ات َج َ
فصلىَّ ٰ بأهلِ هِ َج ً
أن ُتـ َصليِّ َ
للمرأةِ ْ
امعة؛ لِ َكونِ هِ َمعذور ًا حني َصلىَّ ٰ فيه ،ويمُ ُ
ا ْلمسجدَ ،
كن َ
فإن َل ْم
جر بها؛ َك َز ِ
وج َها ،أو ا ْبنِ هاْ ،
ومة ِب َر ُج ٍل ُي َصليِّ ُس َّنـ َة الفَ ِ
َجماَ َع ًة ِبنِ ساءِ َب ْيتِ َها ،أو َم ُأم َ
وج َل َس ْت ِّ
مذكور؛
األجر ا ْل
أن ُتـ َح ِّص َل
رج ٰى َلها ْ
َتـ ِج ْد َص َّل ْت َو َ
للذ ْك ِر َّ
َ
والصالةِ  ،و ُي َ
حد َهاَ ،
َ
ريـم.
ِّ
فإن َ
الله َج َو ٌاد َك ٌ
قى يف
اله ،ال ُيغادِ ُر ُه،
ِ
الرشط الثاينْ :
أن َي ْبقى يف ُم َص ُ
أنـ ُه ال ُيش َ
رت ُط أن َي ْب ٰ
والراج ُح َّ
جاوزُه؛ َفماَ
دام يف ا ْل ِ
كان َصالتِ هِ  ،ال ُي
َم ِ
فإنـه
مكان الذي َصلىَّ ٰ فيهَ ،يذ ُك ُر َ
ُ
َ
الله تعاىلَّ ،
رج ٰى َل ُه ُح ُص ُ
ألن النبي 
ول ذلك
بأس؛ َّ
الثواب؛ ْ
ِ
فإن َت َح َّو َل عنه لِ ُع ٍ
ذر ،أو َح َ
ُي َ
اج ٍة فال َ
ـد َي ْ
قعةِ
ـع َ
ـص ُ
الب َ
“ثـ َّم َق َ
ـذ ُك ُـر ال َّل َه “َ ،و َل ْم َيقُ ْل “ :يف ُم َ
ـاله” ،ف َل ْم َيشترَ ِ ْط َبقَ َاء ُه يف ُ
قالُ :
ديث ،ويف
اللهَ ،شمِ َل ُه ا ْل َح ُ
كان َ
التي َصلىَّ ٰ فيها؛ َف َل ِو انتقَ َل إىل َم ٍ
آخ َرَ ،و َج َل َس َيذ ُك ُر َ
هرهِ ،
هذا
كب َتيهِ  ،أو َظ ِ
خاص ًة لِ َم ْن َ
تيسري عىل ٍ
كثري من ا ْلمسلمني؛ َّ
كان َي ُ
ٌ
شع ُر َبأ َل ٍم يف ُر َ
أو ُي ْتـ ِع ُب ُه ُط ُ
الله
ول ا ْل ُج ِ
مكان َ
؛ألنـ ُه َس َي ْن َتقِ ُل إىل ٍ
آخ َر؛ لِ َيذ ُك َر َ
النـ َع ُ
لوس ،أو َيغْ لِ ُب ُه ُّ
اس َّ

أهل ِ
العلم.
ذهب إىل هذا َج
وح ُضورِ ق ْل ٍب ،وقد
امهري ِ
ِب ُطمأَ نِ ي َن ٍةُ ،
َ
ُ

ٰ
كر اللهِ
لس َي َت َح َّد ُث
تعاىل؛ ْ
الرشط الثالثْ :
لوس ُه ِب ِذ ِ
فإن َ
أن َيشغَ َل ُج َ
نام ،أو َج َ
ميمة ،أثِ َم،
حص ْل َل ُه هذا الفَ ْض ُلْ ،
وإن َج َل َس لِ ِغ َيب ٍة ،أو َنـ ٍ
اج ٍة ،مل َي ُ
أح ٍد لِ غَ يرْ ِ َح َ
َم َع َ
االتص ِال ا ْل َحديثةِ ِ ،أو انصرَ َ َف َم َع
الل َو َسائِ ِل
ديث يف َب ْي ٍعْ ،أو شرِ َ ٍاءَ ،و َلو مِ ْن ِخ ِ
أو لِ َح ٍ
َ
سني إىل ِض َ
األجر.
اب ،ونَحوه ،مل َي ُح ْز هذا
ياف ٍة مِ ْن َط َع ٍ
ا ْل َجالِ َ
ام ،وشرَ َ ٍ
َ
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وال َيضرُ ُّ َق ْط ُع ِّ
ِ
شميت
مرشوع؛ ك َت
ذر
اج ٍة؛ َكشرُ ِب َم ٍاء ،و َتجديد
الذ ِ
وضوء ،وال لِ ُع ٍ
ٍ
كر لِ َح َ
ٍ

ِ
الم.
ور ِّد َس ٍ
عاط ٍسَ ،
رآنَّ ،
ِّ
ُ
والط َو َ
اف،
عاء ،وقِ َر َاءةَ القُ ِ
عام؛
غفارُّ ،
كر هنا ٌّ
سائر األذكار ،واالستِ َ
والد َ
والذ ُ
يشمل َ
الو ِ
عظ؛ ُمفيد ًا ،أو ُمستفيد ًا ،عىل أن يكون ذلك
أن َي ُ
ويمُ ِك ُن ْ
وس ُه للعلم ،أو َ
دخ َل فيه ُج ُل ُ
لس ٍة.
أحيان ًا ،ال ْ
أن َيفْ َع َل ُه َدوم ًا يف ُك ِّل َج َ
أي
وع َّ
الش ِ
الرشط الرابعْ :
ركعتَينْ ِ َ ،ب َ
مس ،وارتِ فَ ِاع َها َق ْد َر ُر ْم ٍح؛ ْ
عد ُط ُل ِ
أن ُي َصليِّ َ َ
عد ُط ُلوعِ َها ُبر ِبع َس َاع ٍة تقريب ًا.
َب َ
حص ُ
الر َج َ
ال وال ِّن َس َاء َعىل َح ٍّد َس َواء؛ فلو َّأن امرأةً
ثاني ًا َ -ت ِ
يل َهذا ْ
األج ِر َي َ
شم ُل ِّ
قـقَ ْت الشرُّ ُ َ
األجر
وط ا ْلمذكورةَ َ ،ح َص َل لها هذا
جر يف ُم َص َ
الها مِ ْن َبيتِ هاَ ،
ُ
َص َّل ِت الفَ َ
وح َّ
اب يف
الرجال به؛ لِ ُع ِ
رمانِ ها مِ ْن ُه
ِ
موم ا ْل ِخ َط ِ
كالر ُج ِل تمَ ام ًا ،وال َو ْج َه لِ ِح َ
باختصاص ِّ
َّ
ِ
ا ْلحديث ،واشترِ َ ِ
وغري ذلك من األسباب.
أصل
الر ُج ِل يف ِ
التكليفِ ،
اك ا ْل َمرأةِ َم َع َّ
لوس ِّ
قام ْت ألعماَ لِ ها،
ولكن لِ َتع َل َم املَرأةُ َّأن هذا
بالج ِ
كر؛ ْ
للذ ِ
ْ
األجر ُمقَ َّي ٌد ُ
فإن َ
َ
وتـها ذلك.
فالذي َي ْظ َه ُر َّ
أنـه َيفُ ُ
الض َحى؟
الر ْك َع َت ِان ُهماَ َصالةُ َّ
ثالث ًا َ -ه ْل َها َت ِان َّ
قت ُّ
(صالةَ
وتـ َصلىَّ ٰ يف َّأو ِل َو ِ
اإلرش ِاق أو الشرُّ ِ
الض َح ٰى؛
َ
هذه الصالة ُتـ َس َّم ٰى َ
وق)ُ ،
قت َف ُهماَ
ٌ
الو ِ
حى،
ْ
إرشاق َو ُض َح ًٰىْ ،
فإن َص ُ
وإن أخَّ َر ُهام َب َ
الهماَ يف َّأو ِل َ
عد ذلك َف ُهماَ ُض ًٰ
و َل ْي َس َتـا إرشاق ًا.
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حك ِ
ام َج ْل َ
س ُ
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واألو ٰ
أن ُي َصليِّ َ َم ْن َج َل َس ِّ
ىل ـ يف ن ََظ ِري ـ ْ
كعتَينْ ِ
للذ ْك ِر َب َ
ْ
عد َصالةِ الفَ ْج ِر َجماَ َع ًة َر َ

لإلشرْ َ ِاقَ ،و َر ْك َعتَينْ ِ أخْ َر َيينْ ِ ُّ
أج ٌر
للض َح ٰى؛ لِ َي ْج َم َع بني الفَ ِضي َلتينْ ؛ فلِ ُك ِّل
ٍ
واحدة مِ ْن ُهام ْ
فوق ُتها ُم َض َّي ٌق ٰ
وألن َج ْل َ
تام ُج ْم َلةِ
إىل
سة الشرُّ ُ ِ
ٍ
وصَّ ،
خص ٌ
وق هي ِخ ُ
َم ُ
أعامل ُم َّتـ ِص َل ٍةَ ،
الف َصالةِ ُّ
َح ٍّد َّماِ ،ب ِخ ِ
قتـها ُم َو َّس ٌع.
لسةِ الشرُّ ُ ِ
الض َح ٰى ،ف َل ْي َس ْت ُمر َت ِب َط ًة ِب َج َ
وقَ ،و َو ُ
يف
يث َّأن َم ْن َج َل َس للشرُّ ُ ِ
ان َك َم ْن َح َّج واع َت َم َر؟ َو َك َ
الح ِد ُ
وق َك َ
رابع ًا َ -ه ْل ُيفِ ُ
يد هذا َ
ظيم َعىل َع َم ٍل َي ِس ٍري؟
كون َل ُه هذا
َي ُ
األجر َ
الع ُ
ُ
ِ
ثالثة ُو ُجوهٍ :
واب ِم ْن
َ
الج ُ

َّواب فقط؛ لِ ماَ َبي َن ُهماَ مِ ْن ُم َشا َب َه ٍة يف
َّ .1
والع ْم َرةَ يف الث ِ
الح َّج ُ
إن هذا ُ
وس ُي َش ِاب ُه َ
الج ُل َ
َ
الو ِ
الح ِّج
أنـ ُه َّأد ٰى
فريضة َ
إنفَ ِاق َ
قتَ ،و َسعي َ
الب َد ِن ،و َت َح ُّم ِل ا ْل َم َشقَّ ةِ َ ،و َل ْي َس ا ْل َم ٰ
عنى َّ
وأداءِ
َّواب
ِ
والع ْم َرةِ َ ،و َسقَ َط َع ْن ُه ُو ُجو ُب ُهماَ  ،فا ْل ُم َشا َب َه ُة ُه َنا يف الث ِ
اإلج َزاءِ َ
واألجر ،ال يف ْ
ُ
رض.
الفَ ِ
اس فِ يهِ ؛ فقد ُي َ
اب َع َم ٍل َكثيرْ ٍ ،
عط ٰى
إن
َّ .2
ُ
اإلنسان عىل َع َم ٍل ٍ
ثو َ
َ
قليل َ
الثواب ال قِ َي َ
ُ
شاء.
وذلك
فضل اللهِ ُيؤتِ ِيهِ َم ْن َي ُ
فإن فِ يهِ َم َشقَّ ًة َو َع َن ًاء ،وال َي ِ
يع ُه ا ْل َم ْر ُء إال ِب َع ِزيمْ َ ٍة،
ليس َي ِسيرْ َ ًا؛ َّ
َّ .3
ستط ُ
إن هذا َ
الع َم َل َ
األجر.
كون َل ُه هذا
اس َب ْ
أن َي َ
َو َصبرْ ٍ َ ،و َج َل ٍد ،ف َن َ
ُ
وصىل الله عىل سيدنا محمد ،وعىل آله ،وصحبه ،وسلم.
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شهر رمضان املبارك

مناسبتا العدد

منحة ربانية لصناعة التغيري
أ.د .جامل أحمد زيد الكيالين  /عميد كلية الرشيعة  -جامعة النجاح الوطنية

عضو مجلس اإلفتاء األعىل الفلسطيني

رب العاملني ،والصالة والسالم عىل النبي األمني ،املبعوث رحمة
الحمد لله ّ
للعاملني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
ات مِ َن ا ْل ُه َدى
آن ُه ًدى لِ ل َّن ِ
فقد قال تعاىلَ :
اس َو َب ِّي َن ٍ
ان ا َّل ِذي ُأن ِْز َل فِ يهِ ا ْلقُ ْر ُ
{ش ْه ُر َر َم َض َ
َوا ْلفُ ْر َق ِ
ان} [البقرة]185 :
شهر رمضان املبارك ،هو شهر الصيام والقيام ،وشهر ابتداء نزول القرآن ،وشهر
الهدى ،وشهر الفرقان ،وشهر التقوى ،وشهر الجود والصدقات ،وشهر التوبة ،وشهر
والجد ،وشهر االجتامع عىل مائدة اإلفطار ،فهو منحة الله
التغيري ،وشهر العمل
ّ
تعاىل لعباده املؤمنني.
شهر رمضان املبارك شهر التغيري:

يف هذا الشهر الفضيل ليلة القدر التي ابتدأ فيها نزول القرآن الكريم ،ابتدأ نزول
النور الذي بدد ظالم الجهل والتخلف ،وأرىس دعائم الحق والنور املبني ،فأخرج
الناس من استعباد املخلوق إىل عبودية الخالق جل يف عاله.
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فأمة العرب بعد أن كانت متناثرة؛ متناحرةُ ،مس َتغلة بال تاريخ ،غدت بنزول القرآن
الكريم وهدي اإلسالم صاحبة السيادة والقيادة ،قال تعاىلُ { :ك ْن ُت ْم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأخْ ِر َج ْت
ون ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ون ِبال َّلهِ }[آل عمران.]110 :
لِ ل َّن ِ
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوت ُْؤمِ ُن َ
اس َت ْأ ُم ُر َ
يف شهر التغيري تتبدل عادات املسلمني؛ فام كان عادة يصبح عبادة ،وما كان مباح ًا
يصبح االمتناع عنه قربة لله تعاىل ،وفيه تصفد مردة الشياطني ،وتُف ّتح أبواب الجنان،
ويتهيأ الستقبال هذا الشهر الكريم.
وتُغ ّلق أبواب النريان ،فالعامل العلوي كله يتغيرّ
ّ
فيه تضبط النفوس ،وميسك بزمامها وإرادتها ،وتصان من التمرد والتناطح ،فإن
سابه أحد أو شامته يرد قائ ًال :إين صائم.
فرسالة شهر رمضان املبارك هي تغيري القلوب وتحويل قبلتها نحو الله ،وتهذيب
النفوس وتحفيزها نحو املعايل ،وتهيئة الناس أفراد ًا وجامعات ومؤسسات للجد
واالجتهاد ورفع حالة االستعداد الستقبال هذا الزائر الرباين ،ويتحقق التوازن بني
املادة والروح ،فخالل أحد عرش شهر ًا أخذت املادة مجدها ليأيت شهر رمضان املبارك
احتِ َسا ًبا غُ فِ َر َل ُه َما تَقَ َّد َم مِ ْن َذن ِْبهِ َ ،و َم ْن
ام َر َم َض َ
ميانًا َو ْ
(م ْن َص َ
ان ِإ َ
يعيد للروح مكانتهاَ ،
احتِ َسا ًبا غُ فِ َر َل ُه َما تَقَ َّد َم مِ ْن َذن ِْبهِ )(*) ،فهو صيام اإلميان ،وعلو
ميانًا َو ْ
َق َ
ام َل ْي َل َة القَ ْدرِ ِإ َ
{وا ْب َت ِغ فِ يماَ آ َت َ
اك
صوت الروح ،وقيام اإلحسان ،وحسن عبادة الله فيه ،قال تعاىلَ :
الدن َْيا َو َأ ْح ِس ْن كَماَ
الد َار الآْ ِخ َرةَ َولاَ َت ْن َس ن َِص َيب َك مِ َن ُّ
ال َّل ُه َّ

َأ ْح َس َن ال َّل ُه ِإ َل ْي َ
ك} [القصص.]77 :

فأحسن أيها الصائم كام أحسن الله إليك ببلوغ الشهر الكريم ،واصرب وصابر
* صحيح البخاري ،فضل ليلة القدر ،باب فضل ليلة القدر.
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عىل ترك الشهوات واتباع الهوى ،وانطلق نحو ما فيه خريي الدنيا واآلخرة ،فالحرية
الحقيقية هي يف كنف الله ،فاملسلم الضعيف يتعلل باألقدار يف مواجهة الفساد،
واملؤمن القوي هو قدر الله الذي ينسف به الرش من هذا الوجود.
عوائق التغيري:

وإن جاز لنا القول بأن شهر رمضان املبارك هو ثورة نحو التغيري يف شتى مجاالته
الحياتية لكنه كغريه من النفحات الربانية يواجه عوائق تقف أمام حسن استثامره ،من
أهمها:
 .1اإلرصار عىل ارتكاب الكبائر والفواحش ،ما ظهر منها وما بطن؛ كرشب الخمر،
والزىن وأكل الربا ،واالمتناع عن إخراج الزكاة ،وعقوق الوالدين ،وقطع الرحم ،وغريها
من الذنوب واملعايص الكبرية والصغرية ،وكلها أقفال متنع القلب من النفري ،وتثقله
من النهوض ،فال تعطيه القدرة عىل الثورة التي تبدد ظالمه ،وهي الران الذي حذرنا
ون}[املطففني،]14 :
ان َعلىَ ُق ُل ِ
وب ِه ْم َما َكانُوا َي ْك ِس ُب َ
الله منه ،يف قوله تعاىل{ :كَلاَّ َب ْل َر َ
ّأما قلوب الصامئني واملصلني واملتصدقني والذاكرين الله كثري ًا ،فهي املتمردة عىل
معادلة الشيطان ،املعلنة حرب ًا عليه يف هذا الشهر العزيز؛ تعز نفسها به مدد ًا،
وتتوق للعال به شوق ًا.
 .2الصحبة غري الصالحة ،ورفقاء السوء ،وأولياء الشياطني من اإلنس ،والنوادي
الليلية الفاسدة ،ومائدة القامر ،وأكل أموال الناس بالباطل ،واستغالل الناس وغريها،
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اصبرِ ْ َنفْ َس َك َم َع
{و ْ
وحوش تقف عائقا أمام التغيري الفردي واملجتمعي ،قال تعاىلَ :
ون َو ْج َه ُه َولاَ َت ْع ُد َع ْي َن َ
يد زِ ي َن َة
ون َر َّب ُه ْم ِبا ْلغَ َداةِ َوا ْل َع يِ ِّ
يد َ
ين َي ْد ُع َ
اك َع ْن ُه ْم ت ُِر ُ
ش ُي ِر ُ
ا َّل ِذ َ
الدن َْيا َولاَ
ا ْل َح َياةِ ُّ

ان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا} [الكهف]28 :
ت ُِط ْع َم ْن َأغْ فَ ْل َنا َق ْل َب ُه َع ْن ذِ ْك ِرنَا َوات ََّب َع َه َو ُاه َو َك َ

 .3الخمول والكسل وتحديث النفس باليأس ،والقنوط من رحمة الله ،والتمسك
بحبائل الشيطان وخطواته ،كل ذلك وغريه يحول دون النهوض اإلمياين ،واالنطالقة
ين َآم ُنوا ُيخْ ِر ُج ُه ْم مِ َن ُّ
الظلُماَ ِت ِإلىَ النُّورِ
النورانية نحو الله ،قال تعاىل{ :ال َّل ُه َوليِ ُّ ا َّل ِذ َ
ُّ
ين َكفَ ُروا َأ ْولِ َي ُاؤ ُه ُم َّ
وت ُيخْ ِر ُجون َُه ْم مِ َن النُّورِ ِإلىَ
اب
الطاغُ ُ
َوا َّل ِذ َ
الظلُماَ ِت ُأو َلئِ َك َأ ْص َح ُ
ال َّنارِ

ون} [البقرة.]257 :
يها َخالِ ُد َ
ُه ْم فِ َ

التغيري يف شهر رمضان املبارك فرصة:

إن قدرتنا عىل الصيام نعمة ،وقدرتنا عىل القيام منحة ،واجتامعنا حول مائدة
اإلفطار مع األهل واألبناء سعادة ،ووقوفنا بني صفوف املصلني رفعة ،ودعاؤنا يف
الثلث األخري من ليايل العرش األواخر من الشهر الفضيل سمو وارتقاء.
وهذه الفرصة ال بد لها من إرادة تدفع بنا نحو قبلة الله خمس مرات يف اليوم،
والصيام صانع هذه اإلرادة التي تجعلنا قادرين عىل التغيري ،وركوب سفينة الصامئني.
والتغيري بحاجة إىل خطة محكمة معدة سلف ًا الستقبال الزائر الرباين ،يرتب فيها
املسلم وقته وواجباته وأولوياته ،فنفحات الصيام وبركات رمضان ال نجدها يف غريه
مجتمعة ،فال بد من ترتيب أنفسنا وأوقاتنا لنتعرض لنفحات هذا الشهر الكريم.
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وما الرؤيا التي رآها عبد الله بن عمر ،ريض الله عنهام ،إال فرصة نحو التغيري ،وزاد ًا

فع ْن َسالِ ٍم بن عبد الله َع ْن َأ ِبيهِ َ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُهَ ،ق َ
ال:
له للمحافظة عىل قيام الليلَ ،
ول ال َّلهِ ،
الر ُج ُل فيِ َح َياةِ ال َّن ِب ِّيَ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ َو َس َّل َمِ ،إ َذا َر َأى ُر ْؤ َيا َق َّص َها َعلىَ َر ُس ِ
( َك َ
ان َّ

ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ
َصلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،ف َت َم َّن ْي ُت َأ ْن َأ َرى ُر ْؤ َياَ ،ف َأ ُق َّص َها َعلىَ َر ُس ِ
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ
َام فيِ ا ْل َم ْس ِج ِد َعلىَ َع ْه ِد َر ُس ِ
َو َس َّل َمَ ،و ُك ْن ُت غُ لاَ ًما َشا ًّباَ ،و ُك ْن ُت َأن ُ

َو َس َّل َمَ ،ف َر َأ ْي ُت فيِ ال َّن ْو ِم َك َأ َّن َم َل َكينْ ِ َأ َخ َذانيِ َف َذ َه َبا بيِ ِإلىَ ال َّنارِ َ ،ف ِإ َذا ِه َي َم ْط ِو َّي ٌة َك َط ِّي
َاس َق ْد َع َر ْف ُت ُه ْمَ ،ف َج َع ْل ُت َأ ُق ُ
ولَ :أ ُع ُ
وذ ِبال َّلهِ مِ ْن ال َّنارِ ،
ا ْل ِب رْ ِئَ ،و ِإ َذا َل َها َق ْرن ِ
َانَ ،و ِإ َذا فِ َ
يها ُأن ٌ
ال ليِ َ :ل ْم ت َُر ْعَ ،فقَ َص ْص ُت َها َعلىَ َحفْ َص َةَ ،فقَ َّص ْت َها َحفْ َص ُة َعلىَ
آخ ُرَ ،فقَ َ
َق َ
الَ :ف َلقِ َي َنا َم َل ٌك َ
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،فقَ َ
ان ُي َصليِّ مِ ْن
َر ُس ِ
الر ُج ُل َع ْب ُد ال َّلهِ َ ،ل ْو َك َ
ال :نِ ْع َم َّ
ام مِ ْن ال َّل ْي ِل ِإلاَّ َقلِ يل)(*).
ال َّل ْي ِلَ ،ف َك َ
ان َب ْع ُد لاَ َي َن ُ
فشهر رمضان املبارك فرصة ألن نعيد النظر يف عالقتنا مع الله ،ومدى قربنا من
هداه ،وتحصيل رضاه ،ومدى بعدنا عن غضبه وسخطه.
كيف يكون التغيري يف شهر رمضان املبارك؟

 .1التوبة الصادقة والعودة الحقيقية إىل الله تعاىل ،ومعاهدته عىل ترك املعايص،
وحا َع ىَس
واالبتعاد عن املحرمات ،قال تعاىلَ {:يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين َآم ُنوا تُو ُبوا ِإلىَ ال َّلهِ ت َْو َب ًة ن َُص ً

ات ت َْج ِري مِ ْن ت َْحتِ َها الأْ َ ن َْه ُار} [التحريم ،]8 :ومد
َر ُّب ُك ْم َأ ْن ُي َكفِّ َر َع ْن ُك ْم َس ِّي َئاتِ ُك ْم َو ُي ْد ِخ َل ُك ْم َج َّن ٍ
يد العون لكل محتاج ،قريب ًا كان أم بعيد ًا ،فالله يف عون العبد ما دام العبد يف عون
* صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب فضل قيام الليل.
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أخيه ،فنكون لهم خري معني عىل قضاء حوائجهم ،وخري دليل إىل طريق الهداية
ون َل َك
والرصاط املستقيم(َ ،ف َوال َّلهِ لأَ َ ْن َي ْه ِد َي ال َّل ُه ِب َك َر ُجلاً َو ِاح ًدا َخيرْ ٌ َل َك مِ ْن َأ ْن َي ُك َ
ُح ْم ُر ال َّن َع ِم)(((.
 .2االهتامم برب الوالدين دامئ ًا ،ويف شهر رمضان عىل وجه الخصوص ،وحسن
معاملتهام والقيام عىل حاجتهام ،ومصاحبتهام يف الدنيا معروف ًا.
 .3الحرص عىل االلتزام بالطاعات ،خاصة الصالة يف جامعة ،وعدم التهاون يف
ين
{وا َّل ِذ َ
ذلك ،والبدء بقراءة كتاب الله ،والحرص عىل ختمه مرة عىل األقل ،قال تعاىلَ :
ني} [العنكبوت.]69 :
َج َ
اه ُدوا فِ ي َنا َل َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُس ُب َل َنا َو ِإ َّن ال َّل َه َل َم َع ا ْل ُم ْح ِسنِ َ

 .4اإلكثار من الصدقات ،واإلنفاق يف شتى وجوه الرب والخري واإلحسان ،فالصدقة
من الباقيات الصالحات ،وهي من املنجيات ،وهي التجارة الرابحة مع الله يف رمضان،
فع ْن َأبيِ ُه َر ْي َرةَ َ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُهَ ،أ َّن ال َّن ِب َّيَ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ َو َس َّل َم،
ويف غري رمضانَ ،
(ما مِ ْن َي ْو ٍم ُي ْص ِب ُح ا ْل ِع َب ُاد فِ يهِ ِإلاَّ َم َل َك ِان َي ْن ِزلاَ ِنَ ،ف َيقُ ُ
َق َ
ول َأ َح ُد ُهماَ  :ال َّل ُه َّم َأ ْع ِط ُم ْنفِ قً ا
الَ :
َخ َلفً اَ ،و َيقُ ُ
ول الآْ َخ ُر ،ال َّل ُه َّم َأ ْع ِط ُم ْم ِس ًكا َت َلفً ا)((( ،وعن ابن عباس ،ريض الله عنهام،

ان ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،أ ْج َو َد ال َّن ِ
ان َأ ْج َو ُد َما َي ُك ُ
اس ِبا ْل َخيرْ ِ َ ،و َك َ
قالَ ( :ك َ
ون فيِ
ان)(((.
َر َم َض َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب أصحاب النبي ،صىل الله عليه وسلم ،باب مناقب عيل بن أيب طالب القريش الهاشمي
أيب الحسن ،ريض الله عنه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب قول الله تعاىل{ :فأما من أعطى واتقى}.
ان ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ
ان.
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،ي ُك ُ
ون فيِ َر َم َض َ
اب َأ ْج َو ُد َما َك َ
ُ
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصومَ ،ب ٌ
39

جملة اإلسراء

العدد  159رمضان /شوال 1443هـ نيسان /أيار 2022م

 .5تنظيم الوقت ،واغتنام أوقات الفراغ ،وعدم السامح لآلخرين بالعبث يف أوقاتنا

الَ :ق َ
اسَ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُهماَ َ ،ق َ
ال
فع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ورسقتها ،وحرفها عن قبلتها اإلميانيةَ ،
الص َّح ُة َوا ْلفَ َر ُاغ)(*).
ري مِ ْن ال َّن ِ
ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ ال َّل ُه َع َل ْيهِ َو َس َّل َم( :نِ ْع َم َت ِان َمغْ ُب ٌ
اس ِّ
ون فِ ِيهماَ َكثِ ٌ
 .6الحرص عىل الدعاء واإلكثار منه ،واملدوامة عىل ذكر الله يف الرس والعلن،
والتقرب إليه سبحانه بهام ،خاصة يف وقت السحر ،وأن يكون اللجوء إليه ،والطلب
منه وحده سبحانه ،ففي شهر الخري ليلة هي خري من ألف شهر ،فيها الدعاء مجاب،
يب َد ْع َوةَ
{و ِإ َذا َس َأ َل َك عِ َبادِ ي َع ِّني َف ِإنيِّ َق ِر ٌ
وأبواب السامء مفتوحة ،قال تعاىلَ :
يب ُأ ِج ُ
َّ
الد ِاع ِإ َذا َد َع ِان َف ْل َي ْس َت ِج ُيبوا ليِ َو ْل ُي ْؤمِ ُنوا بيِ

ون} [البقرة.]186 :
َل َع َّل ُه ْم َي ْرشُ ُد َ

وال بد أن يصل التغيري إىل نظام البيت واألرسة ،واستبدال الروتني اليومي بحياة
جديدة ،وأجواء فيها الحب والتعاون ،ورفع الهمم والعبادة والذكر والتسامح ،فالزوج
خري معني لزوجته ،والزوجة خري مطيع لزوجها ،واألوالد يبحثون عن بر آبائهم ،راجني
مرضاتهم ودعائهم ،فالكل يحرص عىل اغتنام أيامه ولياليه وساعاته ودقائقه ولحظاته
بالخري ،لتتنزل الرحامت والربكات والخريات عىل البيوت ،فرمضان أجر العمل فيه
عظيم ،وباب الرحمة فيه مفتوح.
رب العرش العظيم ،أن يبلغنا رمضان ،وأن يكون لنا ٌ
حظ من
سائلني الله العظيمّ ،
نفحاته وخرياته وحسناته ،إنه سميع مجيب.
* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ال عيش إال عيش اآلخرة.
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رمضان يف ظلجائحة كورونا
بني الحجر الصحي والحجر عن املحرمات
أ .لبيب فالح طه

تدور شهور السنة القمرية دورتها ،ويدور معها رمضان ليقع يف مختلف فصول
العام؛ من ربيع وصيف وخريف وشتاء ،يتعاقب رمضان عىل املسلمني يف أوقات
وظروف وأحوال متباينة ومتعددة.
ومثلام تدور الشهور ،تدور األحوال ،وتتقلب الظروف ،وال يدوم عىل حال لها
شأن ،محملة باملفاجآت ما بني شدة وفرج ،وحزن وفرح ،وتقلب دائم ،ال يثبت عىل
حال.
منذ عامني ابتليت البرشية بجائحة كورونا مبختلف طفراتها ومتغرياتها ،وما
زالت تعاين حتى اآلن ،وتغريت كثري من األمناط السلوكية واالجتامعية واالقتصادية
والصحية ،وتحتم عىل املسلمني أن يتخذوا إجراءات لدفع الجائحة والوقاية منها.
رب ضارة نافعة ،ورب محنة تحمل يف ثناياها منحة ،طبع ًا ال منجد املرض واالبتالء،
ولكن الصرب يف الرضاء ،والشكر يف الرساء ،هو ديدن املسلم ،وسلوكه املتوقع،
واملطلوب منه.
من باب البعد عن التذمر والشكوى الدامئة ،يبدو أن للمرض مزايا ،وتحديد ًا مرض
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كورونا ،لكن يف الوقت نفسه هناك أشياء مل نكن نرغب يف حدوثها ،أو يف حدوث
آثارها ،ولكن إرادة الله سبحانه يقع بها كل يشء ،فله الحمد واملنة عىل األحوال كلها.
* الحجر الصحي يعطي فرصة للتفرغ للعبادة وتالوة القرآن الكريم:

تنشأ بفعل الحجر الصحي ،وعزل املرىض ،فرتة فراغ وجلوس يف البيت ،عىل
املسلم أن يستغلها يف أعامل نافعة ،وحيث إن أعامل املسلم كلها التي تندرج تحت
مرضاة الله تعاىل ،ويف سبيل الله سبحانه عبادة ،فام بالك بالعبادة نفسها؛ من صالة،
وقيام ،وصيام ،ونوافل ،وتالوة للقرآن الكريم.
إن كان العمل مجهدة ،فإن الفراغ مفسدة كام يقولون ،واملسلم ال يرتك وقت
فراغه دون عمل يعود عليه بالخري يف الدنيا واآلخرة ،فمن مل ميأل وقت فراغه بالعمل
الصالح ،فإنه ميلؤه باللهو وما هو غري مفيد.
* الحجر الصحي قد يقلل من الحضور لصالة الرتاويح:

تجنب ًا للتجمعات ،ونزو ًال عند مقتضيات التقدم يف العمر ،أو تدهور الحالة
الصحية ،قد يضطر بعض كبار السن واملرىض لعدم حضور صالة الرتاويح يف
املسجد ،كان صعب ًا عىل املسلمني ترك صالة الرتاويح يف املسجد قبل عامني بفعل
اإلغالقُ ،
وقيدت الصالة يف العام املايض ،ونرجو أن يكون رمضان العام الحايل
عام انحسار الجائحة ،وعودة الحياة إىل مجاريها.
* الحجر الصحي قد يقلل الرتابط والتزاور خالل رمضان:

يعد التزاور فضيلة اجتامعية ودينية ،إنه يقوي الروابط بني الناس ،ويشعر املسلم
وأخوة أشمل ،إن الحفاظ عىل السلم االجتامعي يستلزم أداء
باالنتامء إىل تجمع أكرب
ّ
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حقوق ،والقيام بواجبات أعضاء املجتمع املسلم تجاه بعضهم بعض ًا ،والزيارة بني
املسلم وأخيه املسلم هو حق ألحدهام عىل اآلخر ،ويف هذا السياق ،يقول َر ُس ُ
ول

اللهِ َ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم( :لِ ْل ُم ْسلِ ِم َعلىَ ا ْل ُم ْسلِ ِم َأ ْر َب ُع ِخلاَ ٍلُ :ي َش ِّم ُت ُه ِإ َذا َع َط َس،
ُ
ض)
ود ُه ِإ َذا َم ِر َ
َو ُي ِج ُيب ُه ِإ َذا َد َع ُاهَ ،و َي ْش َه ُد ُه ِإ َذا َم َ
اتَ ،و َي ُع ُ

(((

إن عدم قيام املسلمني بالواجبات تجاه بعضهم بعض ًا ،يضعف الصلة بني
املسلمني ،ويورث الالمباالة بينهم ،وقد رغّ ب اإلسالم يف التزاور بني املسلمني،
فع ْن َأبيِ ُه َر ْي َرةَ َ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم(َ ،أ َّن َر ُجلاً َز َار َأ ًخا َل ُه فيِ َق ْر َي ٍة ُأخْ َرى،
ُ
َ
يد؟ َق َ
الله َل ُهَ ،علىَ َم ْد َر َجتِ هِ َم َل ًكاَ ،فلَماَّ َأ ىَت َع َل ْيهِ َ ،ق َ
َف َأ ْر َص َد ُ
الُ :أرِ ُ
الَ :أ ْي َن ت ُِر ُ
يد َأ ًخا ليِ فيِ

الَ :ه ْل َل َك َع َل ْيهِ مِ ْن نِ ْع َم ٍة َت ُر ُّب َها؟ َق َ
َه ِذهِ ا ْلقَ ْر َيةِ َ ،ق َ
ال :لاَ  ،غَ يرْ َ َأنيِّ َأ ْح َب ْب ُت ُه فيِ اللهِ َع َّز
(((
الَ :ف ِإنيِّ َر ُس ُ
َو َج َّلَ ،ق َ
الله َق ْد َأ َح َّب َك كَماَ َأ ْح َب ْب َت ُه فِ يهِ )
ول اللهِ ِإ َل ْي َكِ ،ب َأ َّن َ
ضعف عادة التزاور بني الناس ،بفعل أسباب
لقد شهدت الحياة يف الفرتة األخرية
َ
متعددة ،وكان انتشار وسائل التواصل املتعددة ،ومنها وسائل التواصل االجتامعي
عام ًال مؤثر ًا يف قلة التزاور ،والرتابط بني الناس ،وكذلك انتشار مرض كورونا الذي كان
عام ًال مساعد ًا آخر يف ضعف التزاور والتواصل بني الناس ،فالرضورات الصحية تحتم
عىل الناس ذلك ،والكل يريد أن ينجو بنفسه من الجائحة ،وتبعاتها ،وأمراضها ،وآثارها،
ودرء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح ،حسب القاعدة الرشعية ،لذلك ولألسف
اضطر كثريون يف رمضان وغريه إىل االنزواء بعيد ًا؛ هرب ًا من املرض ومضاعفاته.
 .1سنن ابن ماجة ،كتاب الجنائز ،باب ما جاء يف عيادة املريض ،وصححه األلباين
اب فيِ َف ْض ِل ا ْل ُح ِّب فيِ اللهِ
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلدابَ ،ب ٌ
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* الصيام مع ابتالء املرض يضاعف الثواب:

وابتالء من ناحية
يعد املرض خل ًال أو قصور ًا يف الجسم من الناحية الطبية،
ّ
ً
العقيدة اإلسالمية ،وقد ابتيل باملرض نبي الله أيوب ،عليه السالم ،فصرب ،وكان
َادى َر َّب ُه َأنيِّ َم َّسنِ َي الضرُّ ُّ َو َأن َْت َأ ْر َح ُم
وب ِإ ْذ ن َ
متأدب ًا مع الله :حيث يقول تعاىلَ :
{و َأ ُّي َ
ني} (االنبياء.)83:
الر ِاحمِ َ
َّ

يب ا ُ
مل ْسلِ َم ،مِ ْن ن ََص ٍب َو َال َو َص ٍبَ ،و َال َه ٍّم َو َال ُح ْز ٍن
(ما ُي ِص ُ
واملرض كفارة من اللهَ ،

الش ْو َكةِ ُي َشا ُك َهاِ ،إلاَّ كَفَّ َر ال َّل ُه ِب َها مِ ْن َخ َطا َي ُاه).
َو َال َأ ًذى َو َال غَ ٍّمَ ،ح َّتى َّ
(مث َُل ا ُ
يح َكفَ َأت َْهاَ ،ف ِإ َذا ْاع َت َد َل ْت َت َكفَّ ُأ
مل ْؤمِ ِن َك َمث َِل َ
الخ َامةِ مِ َن َّ
الر ُ
َ
الز ْر ِع ،مِ ْن َح ْي ُث َأ َت ْت َها ِّ
(((

ِبا ْل َب َالءِ َ ،والفَ ِاج ُر َكا َأل ْر َزةِ َ ،صماَّ َء ُم ْع َت ِد َل ًةَ ،ح َّتى َيقْ ِص َم َها ال َّل ُه ِإ َذا َش َاء).

(((

* الصيام يعزز جهاز املناعة يف رمضان:

يتم الحديث عن الفوائد الصحية والطبية للصيام ،ويتكلم العلامء كثري ًا يف هذا
الشأن ،فقد ذكر موقع قناة الجزيرة الفضائية ،أن من يصومون ال يفقدون الوزن فقط،
بل أيض ًا يحمون أنفسهم من أمراض عدة ،باعتبار أن هذه املامرسة تعزز عمل جهاز
املناعة .وقد أجرى العامل األمرييك (مارك ماتسون) دراسة أظهرت أن الصوم ينشط
عمل الجهاز املناعي ،وقدرة الجسم عىل استعادة الخاليا التالفة(((.
واملريض أو املرشح لإلصابة بداء الكورونا ،هو أكرث من يحتاج إىل تعزيز املناعة،
وهذا ما يوفره الصيام يف حال صحت هذه النتائج.
اب َما َج َاء فيِ كَفَّ َارةِ ا َ
مل َر ِض.
 .1صحيح البخاري ،كتاب املرىضَ ،ب ُ
اب َما َج َاء فيِ كَفَّ َارةِ ا َ
مل َر ِض.
 .2صحيح البخاري ،كتاب املرىضَ ،ب ُ
 .3الصيام يصفي التفكري ويعزز املناعة .وله فوائد أخرى .متوفر عىل موقع.https://www.aljazeera.net :
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ويف املجال الصحي ،فقد ذكر املوقع املذكور أن بعض التجارب التي أجريت عىل
الحيوانات ،أظهرت أن النظام الغذايئ املصاحب للصوم يخفض نسبة الكوليسرتول،
واحتامالت اإلصابة بالزهامير ،ويؤدي يف النهاية لرفع مستوى الطاقة.
كام أن تجارب أجريت عىل الفرئان يف عام  2014م بعد إخضاعها للصوم ،أظهرت
أنها استفادت بانخفاض اإلصابة بالتهابات األنسجة ،واالنخفاض يف سكر الدم أيض ًا

(((

* الصيام خري واالبتالء خري ،وكل أمر املؤمن خري:

يعد االبتالء أحد السنن الكونية يف حياة اإلنسان ،واملسلم مأجور يف أحواله
(ع َج ًبا لأِ َ ْم ِر
كلها ،وأمره خري يف الرساء والرضاء ،مصداق ًا لقوله صىل الله عليه وسلمَ :
ا ْل ُم ْؤمِ ِنِ ،إ َّن َأ ْم َر ُه ُك َّل ُه َخيرْ ٌ َ ،و َل ْي َس َذ َ
ان
اك لأِ َ َح ٍد ِإلاَّ لِ ْل ُم ْؤمِ ِنِ ،إ ْن َأ َصا َب ْت ُه سرََّ ُاء َش َك َرَ ،ف َك َ

ان َخيرْ ً ا َل ُه).
َخيرْ ً ا َل ُهَ ،و ِإ ْن َأ َصا َب ْت ُه ضرََّ ُاءَ ،صبرَ َ َف َك َ

(((

يعد كل ما عىل األرض من مخلوقات جنود ًا لله سبحانه وتعاىل ،والفايروس الذي
{و َما َي ْع َل ُم
يتم الحديث عنه هنا هو أحد جنود الله سبحانه وتعاىل ،حيث قال تعاىلَ :
ابتالء ،وليس
ود َر ِّب َك ِإلاَّ ُهو}(املدثر ،)31 :نسأل الله العظيم أن يكون ما أصابنا منه
ُج ُن َ
ً
عقاب ًا مبا كسبته أيدينا ،أو مبا فعله السفهاء منا ،إنه غفور رحيم ،عزيز حكيم.

 .1الصيام يصفي التفكري ويعزز املناعة .وله فوائد أخرى .متوفر عىل موقع.https://www.aljazeera.net :
اب ا ْل ُمؤْ مِ ُن َأ ْم ُر ُه ُك ُّل ُه خَ يرْ ٌ .
 .2صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائقَ ،ب ُ
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مناسبة الذكرى ( )74للنكبة
قرية جراش املنكوبة واملهجرة عام 1948م
أ.يوسف عدوي -باحث وكاتب ومحارض جامعي

تقديم:

الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا محمد ،أرشف الخلق
اسنت بسنته إىل يوم الدين ،وبعد؛
واملرسلني ،وعىل آله وصحبه ،ومن
ّ
فيحيي الفلسطينيون وأنصارهم ،واملتضامنون معهم يف أرجاء العامل جميعه،
متسكهم بحق
ذكرى النكبة الفلسطينية التي حدثت يف العام 1948م ،مؤكدين ّ
عودة الالجئني الفلسطينيني جميعهم إىل مدنهم ،وقراهم ،وبيوتهم التي هجروا
عنها قرس ًا ،بقوة السالح ،وتعويضهم عن الظلم ،واملعاناة ،والخسائر الناجمة عن
حق الالجئني يف األعراف والقوانني الدولية ال يسقط
االحتالل ،والتهجري ،ومعلوم ّأن ّ
مر عليه من زمن ،وعىل قاعدة أن قضية الالجئني قضية سياسية ووطنية
بالتقادم ،مهام ّ
وقومية وإنسانية.
فبعد مرور ( )74سنة عىل اقتالع الفلسطينيني ،وانتزاعهم من أراضيهم،
وتهجريهم ،وتشتيتهم يف فلسطني والعامل ،يواصل الالجئون املطالبة بحقهم يف
العودة إىل بالدهم األصلية ،واستعادة ممتلكاتهم ،حيث تم -وبقوة السالح واإلرهاب
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الذي مارسته العصابات الصهيونية (شترين ،والهاغاناة ،واألرغون) ضد الفلسطينيني -
ترشيد أكرث من ( )850ألف فلسطيني ،وقتل أكرث من ( )16ألف مدين فلسطيني ،ويبلغ
عدد الالجئني الفلسطينيني حالي ًا حوايل ( )8ماليني الجئ ،مشتتني يف أصقاع األرض،
وارتكبت العصابات الصهيونية يف فرتة النكبة ( 1947/ 12/ 11إىل 1949/ 1/ 19م) أكرث
مروعة ضد الشعب الفلسطيني ،فكان هدف الحركة الصهيونية ،هو
من ( )31مجزرة ّ
إنشاء وطن للشعب اليهودي يف فلسطني ،يكفله القانون الدويل العام((( ،واعتمدت
يف ذلك عىل وعد بلفور (1917/ 11/ 2م) ،ودعم املؤسسات الدولية لها ،وتيقّ ن
الصهاينة أنه ال تتحقّ ق سيطرتهم عىل فلسطني واغتصابها من أهلها إ ّال بطرد سكانها
األصليني منها .انظروا ماذا يقول أحد القادة الصهاينة وهو (يرسائيل زانغويل) سنة
1905م  -أي قبل وعد بلفور باثنتي عرشة سنة “ -يجب عىل اليهود أن يطردوا العرب
التخبط يف عدد كبري من سكان العرب”
من فلسطني إىل الخارج ،أو سيضطرون إىل
ّ

(((

ويف ذلك الوقت مل تكن نسبة اليهود يف فلسطني تتجاوز  % 3من مجموع عدد
السكان ،ويف سنة 1939م قال الزعيم الصهيوين جابوتنسيك“ :يجب أن يخيل العرب
املكان لليهود يف أرض إرسائيل ،وما دام أمكن نقل شعوب البلطيق ميكن أيض ًا نقل
الفلسطينيني العرب.

(((

املؤرخ والباحث اليهودي (إيالن بابه) يف كتابه
يف إحصاء جرى سنة 2006م ،يقول
ّ
 .1الالجئون واملهجرون الفلسطينيون وقضيتهم وحقوقهم ،بديل املصادر حقوق املواطنة والالجئني  ،ص،22
سنة .210
 .2التطهري العرقي يف فلسطني ،إيالن بابه ،ص.39
 .3التطهري العرقي يف فلسطني ،إيالن بابه ،ص.321
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التطهري العرقي يف فلسطني ،صفحة ( “ :)290أعرب  % 86من اليهود اإلرسائيليني يف
مرحلني عن فلسطني”،
استقصاء للرأي جرى حديث ًا عن رغبتهم يف رؤية الفلسطينيني ّ
واملطبعني من العرب واملسلمني
ومن هذا املنطلق ،جدير بنا أن نذ ّكر املهرولني،
ّ
والركوع لهم ،ودعمهم ،وتقديم
قائلني لهم :بد ًال من التطبيع ،والتذ ّلل للصهاينةّ ،
فلسطني لهم ُعربون ًا عىل العالقات األخوية ،والودية ،والتحالفات اإلسرتاتيجية،
عليكم العمل عىل تحرير فلسطني األرض املقدسة املباركة ،التي حظيت بالتكريم
كثري من اآليات ،ومن رسوله الكريم ،سيدنا محمد،
رب العاملني يف ٍ
والقدسية من ّ
ّ
ان ا َّل ِذي
{س ْب َح َ
صىل الله عليه وسلم ،يف أحاديث نبو ّية كرمية ،فقال سبحانه وتعاىل ُ :
َأسرْ َ ى ِب َع ْب ِدهِ َل ْيلاً مِ َن ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام ِإلىَ ا ْل َم ْس ِج ِد الأْ َ ْقصىَ

ا َّل ِذي َب َار ْك َنا َح ْو َل ُه لِ رُ ِن َي ُه مِ ْن

ري} (اإلرساء )1:وقال سيدنا محمد ،صىل الله عليه وسلمَ ( :ال
السمِ ُ
آ َياتِ َنا ِإن َُّه ُه َو َّ
يع ا ْل َب ِص ُ
ولَ ،صلىَّ
الر َح ُ
ال ِإلاَّ ِإلىَ َ�ث َال َثةِ َم َس ِاج َد؛ ا َ
الله َع َل ْيهِ
الر ُس ِ
الح َر ِ
ُ
مل ْس ِج ِد َ
ت َُش ُّد ِّ
امَ ،و َم ْس ِج ِد َّ

إجرامية ،فيعرتف
َو َس َّل َمَ ،و َم ْس ِج ِد ا َأل ْقص)((( ،إنها دولة احتالل قامئة عىل عصابات
ّ
أحد قادتها (ايهود باراك) ويفتخر بأنه قتل أكرث من ( )300فلسطيني خالل ثالث دقائق
ونصف ،يف الحرب التي ُش ّنت عىل غزة عام ( ،)2009وتعرتف رشطة هذا الكيان بأنّها
أعدمت أكرث من ( )200فلسطيني فيام بني سنة ( 2015و 2017م)(((.
تعرضت فلسطني للعديد من النكبات عىل مر التاريخ من الفرنجة ،والتتار،
لقد ّ
حررها ،و ُيعيد لها حريتها ،ومكانتها ،كصالح الدين
وهيأ الله لها من ُي ّ
وغريهمّ ،

 .1صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة ،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة.
الدهييش ،عيىس قراقع ،ص.70
.2
ّ
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األيويب ،ونور الدين زنيك ،وقطز ،والظاهر بيربس ،وغريهم من القادة العظامء،
ويف الذكرى الرابعة والسبعني عىل النكبة املتواصلة واملستمرة ،رأيت أن أكتب عن
ومهجرة ،ينتظر أهلها أن تكون هناك نهاية لهذا النفق الطويل املظلم،
قرية منكوبة
ّ
وملأساة لجوئهم وعذابهم ،إنّها قرية جراش املنكوبة ،وإن أجيز يل أن أهدي هذا
املؤرخني العرب،
البحاثة املؤرخ الالجئ ،عضو اتحاد
ّ
املقال ،فأهديه إىل روح الشيخ ّ
ابن قرية دير أيوب عباس منر عليان ،أيب عبد الله ،عاشق تراثنا الفلسطيني ،الذي وافته
املنية يوم 2021/ 11/ 28م ،حيث كان يتحفنا يف كتاباته ومقاالته عن القرى املنكوبة
يف جريدة القدس ،صبيحة كل يوم أحد؛ ليجعلها حارضة يف ذاكرتنا ،وهويتنا ،كذلك
مد الله
أهديه إىل الباحث الكاتب األسري
املحرر ،ابن قرية جراش ،إسامعيل رمضانّ ،
ّ
(ح َسن ا ّلالوعي) يف ترشين األول من عام 2021م،
يف عمره ،مبناسبة إصدار كتابه َ
جسد من خالله ألهمية
والذي ُي ّ
متميز ،و ُي ّ
ؤرخّ فيه للمقاومة الفلسطينية بأسلوب جميل ّ
الوعي الفلسطيني يف مقاومة رواية االحتالل الصهيوين وإبطالها ،والوصول إىل حالة
حتمية هزمية االحتالل.
من النضج الفكري والثقايف ،والوعي الذي ُيحقّ ق
ّ
جراش االسم واملوقع:

والرخاء ،ولها تاريخ وذاكرة وطنية
َج َرش ،أو ْ
إجراش ،أو ِجراش قرية تزخر بالحياة ّ
الج ْرشّ :
حك
خالدة ،أعاد الله لها أهلها؛ لينعموا بخرياتها .معنى َج َرش يف اللغةَ ،
اليشء الخشن مبثله ،ودلكه كام تجرش األفعى أنيابها إذا احتكت أطواؤها ،تسمع
لذلك صوت ًا وجرش ًا ،وجراشة اليشء ما سقط منه جريش ًا إذا أخذ ما ُد ّق منه ،والجرش:
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صوت يحصل من أكل اليشء الخشن.

(((

والراء) يف كثري من املوسوعات الفلسطينية،
عرفت القرية باسم َج َرش (بفتح الجيم ّ
ّأما أهلها ،فيقولون ِ(إ ْجراش ،أو ِجراش) بلفظ همزة قطع مكسورة قبل الجيم ،أو كرس
الجيم ،فيقول عن ذلك الباحث عباس منر :لفظة أهل (جراش) السم قريتهم أصلية،
ونُقلت باملشافهة عن آبائهم ،وأجدادهم ،ويبدو يف كتابة اسمها (جرش) يف الكتب
خطأ مطبعي ،والله أعلم.

(((

وتقع القرية عىل سفح جبل يطل نحو الغرب يف جبال القدس ،وهي من قرى
ووجدت يف كتاب (املخترص يف جغرافية فلسطني) لحسني روحي
محافظة القدس،
ُ
الخالدي الصادر يف سنة 1923م أنّها تقع حسب التقسيامت اإلدارية لفلسطني يف
اللواء الجنويب ،ضمن قرى قضاء الخليل ،وتنحرص بني رافدي أيب صليح ،وهام وادي
الدلبة شام ًال ،ووادي املغارة جنوب ًا ،وبهذا اكتسبت القرية موقع ًا دفاعي ًا ممتاز ًا من
ومدها بالحامية.
سهل الدفاع عنهاّ ،
القدم؛ مام ّ

(((

وهناك قرية فلسطينية اسمها قريب من اسم جراش لفظ ًا ،وهي (جريشة) تقع
عىل بعد()5كم شامل رشق مدينة يافا ،وأيض ًا َج َرش البلدة الواقعة شامل األردن،
وج َرش (بضم الجيم وفتح الراء) بلدة عظيمة يف عسري من أعامل اململكة العربية
ُ
السعودية ،مل يبق منها إلاّ األطالل ،وذكرت يف كثري من الكتب القدمية.
 .1لسان العرب ،ابن منظور.272 /6 ،
 .2جريدة القدس ،قرية إجراش املنكوبة ،عباس منر2017/ 3/ 5 ،م ،العدد (  )17086ص.17
 .3معجم بلدان فلسطني ،محمد رشاب.254 - 253 ،
 .4بالدنا فلسطني ،مصطفى الدباغ.188 /8 ،
50

(((

قرية جراش املنكوبة واملهجرة عام 1948م

املساحة والحدود:

مناسبتا العدد

جراش قرية صغرية ،مساحة األرض املقام عليها البنيان ال تتجاوز خمسة دومنات،
ومساحة أراضيها ( )3518دومن ًا .يحدها من الرشق قرية (سفىل) ،ومن الغرب والجنوب
(بيت نتيف) ،ومن الجنوب الرشقي (بيت عطاب) ،ومن الشامل( :دير أبان) ،وهي أكرب
القرى املجاورة لها ،وأقرب قريتني عليها هام( :سفىل ،وبيت نتيف).
متهدمة ،وأساسات مغر منقورة يف
ويف القرية (خربة األسد) التي فيها جدران
ّ
الصخر ،وصهريج له درج ،ومعرصة منقورة يف الصخر((( .أقام الصهاينة مستعمرة
(زانوح) عىل أراضيها ،وأرايض بيت نتيف(((.وذكر يل كبار السن الذين عاشوا يف القرية،
ومنهم محمود الزغاري ( )85سنة“ :أنه يوجد يف القرية كثري من اآلبار ،وفيها خرب،
وهي :خربة السيعري ،والبريي ،ورزين ،وأم العمدان ،وسريا ،ونياطة ،ويف القرية
اليوم بقايا املنازل املدمرة ،وركام املصاطب ،ويقع إىل الشامل الغريب من القرية
أطالل مقربة ،ويف القرية مقام للشيخ عربود ،وأهم عني يف القرية هي عني الدلبة” .
السكان :

بلغ عدد سكان القرية يف أول إحصاء حديث لفلسطني سنة 1922م زمن االحتالل
الربيطاين ( )115نسمة ((( ،وبلغ عدد السكان ( )164نسمة سنة 1931م .و( )190نسمة
سنة 1945م ،وسنة  )220( 1948نسمة ،وسنة 1998م بلغ عدد سكان القرية ()1353
نسمة (((.
 .1مدينة القدس وقراها املنهوبة واملدمرة عام 1948م ،رشاد أبو جودة ،سنة 1999م .
 .2املوسوعة الفلسطينية امليرسة ،نارص الدين األسد وآخرون ،ص.166
 .3املخترص يف جغرافية فلسطني ،حسني روحي الخالدي ،ص ،111سنة 1923م.
 .4قرى القدس املدمرة ،أ.د .حنا عيىس ،دنيا الوطن 2020/ 7/ 23م أمكن الرجوع إليه يف 2021/ 12/ 7م.
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ويقول املتقدمون يف السن من قرية جراش عن طبيعة العالقة بني الحامئل ،عىل

أنها كانت عالقة متينة قوية ،ومشكالتهم كانت بسيطة ،وتحل بشكل رسيع ،من دون
أن ترتك أي ضغائن بني األفراد ،وكان لكل حمولة ساحة ،أو َم َضافة ،كسائر القرى
الفلسطينية األخرى ،وهي عبارة عن غرفة كبرية يجتمع فيها رجال الحمولة يف أوقات
فراغهم ،وسهراتهم ،ومناسباتهم ،وتفي بأغراض أخرى :منها غرفة للضيوف لكل
أفراد الحمولة ،ومأوى الغرباء واملسافرين ،وللساحة أهمية بالغة وقيمة كبرية عند
وعزتهم وعظمتهم ،وتعبري عن وجودهم وكيانهم،
كل حمولة ،ألنها عنوان فخرهمّ ،
وتعتز بكرثة ما يفد إىل ساحتها من ضيوف ومسافرين.
وكانت الحامئل تفتخر،
ّ
تعدد الساحات للحمولة
ويقول كبار السن يف قرية جراش ،وغريها من القرى :إن ّ
الواحدة نفسها ،يد ّلل عىل الخالفات ،والتباعد بني أفراد الحمولة ،فكان يف بعض
القرى األخرى أكرث من ساحة للحمولة الواحدة ،بسبب التنافس عىل قيادتها،
وإدارتها ،ولكن يف قرية جراش مل يكن هذا موجود ًا ،فكان لكل حمولة ساحة واحدة،
واالنسجام بني أفراد الحمولة الواحدة يبلغ أعىل درجات غاياته ،كذلك العالقات بني
الحامئل كانت ممتازة ،وما زالت .ويقول الحاج محمود الزغاري ( )85سنة عن عالقة
أهل القرية فيام بينهم“ :كانوا يد ًا واحدة ،ويتعاملون مع بعضهم بعض ًا بشكل جيد،
وكانوا متعاونني ،والبلدة هادئة ،وال مشكالت تذكر فيها ،وكان الغناء يستمر  30يوم ًا
يف األعراس”.

(*)

* محمود الزغاري( )85سنة ،جذور مقدسية ،جرش املهجرة ،فضائية القدس سنة 2020م.
52

قرية جراش املنكوبة واملهجرة عام 1948م

مناسبتا العدد

ويف لقايئ مع األستاذ الباحث محمد عطية رمضان ،مدير مدرسة ذكور الدهيشة
األوىل من قرية جراش ( )52عام ًا ،والحاصل عىل ماجستري تاريخ يف دراسات
مقدسية ،قال عن الحامئل واألرس “ :تتشكل قرية جراش من ثالث حامئل رئيسة،
وبعض العائالت ،وهي :حمولة الزغاري ،ومن عائالتها :جاد الله ،والحج ،وعبد ربه،
ويوسف ،وحمولة رمضان ،ومن عائالتها :سالمة ،وعطية ،وسامل ،وحمولة سليم ،ومن
عائالتها :شهيل وجودة ،ومن العائالت الصغرية ،الفراحني ،وال ّن ّجار ،وصالح ،وقال:
اليوم يبلغ عدد أهايل جراش حوايل (  )4500نسمة ،وكثري منهم خرجوا من تحت
الرماد ،ونحتوا الصخر ،وشقّ وه؛ ليحصلوا عىل مناصب مهمة يف املجتمع ،والعامل،
فمنهم رجال األعامل املعروفون عىل مستوى الوطن العريب ،مثل :خرض رمضان
الجرايش ،وهو من أكرب رجال األعامل يف فلسطني ،ورئيس مجلس إدارة مجموعة
رشكات الجرايش لالستثامر (مصنع الباطون يف بيت لحم ،وآخر يف الخليل ،ورشكة
مواد بناء ،ومحطة غاز ،ورشكة محروقات ،والرشكة العقارية) ،وتق ّلد مناصب إدارية
وفنية كبرية يف الوطن ،كذلك محمد رمضان الجرايش ،صاحب أكرب رشكات للمقاوالت
ّ
يف محافظة بيت لحم ،وعدنان رمضان ،عميد شؤون الطلبة يف جامعة بيت لحم،
واللواء إبراهيم رمضان ،محافظ محافظة نابلس ،والكاتب املؤرخ الشاب تامر مهنا
الزغاري ،الذي وضع كتابني ،هام :كتاب (العهد العبايس) صدر سنة 2019م ،وهو
كتاب شامل يوثق لتاريخ الخالفة العباسية بطريقة جديدة ،وكتاب (ملوك فلسطني)
صدر سنة 2021م ،يتحدث فيه عن ( )64ملك ًا حكموا فلسطني حك ً
ام مركزي ًا من فرتة
ما قبل امليالد حتى ( )100بعد امليالد .
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البناء:

“إن الدور يف القرية تبنى من
يقول الحاج محمود الزغاري ( )85سنة عن البناءّ :
طني نسميه (الكلاّ لة) نخلطه بالقصب ،وكانت األقواس تزين بيوت القرية ،وتأ ّلفت
معظم بيوت القرية من الحجر” واتّخذ ُم ّ
خطط القرية شك ًال طولي ًا ،حيث سار منوها
العمراين نحو الجهتني الشاملية الغربية ،والجنوبية الرشقية ،ثم أخذت املباين متتد
يف أواخر فرتة االستعامر الربيطاين عىل شكل محور مبحاذاة الطريق املؤدية إىل
قرية (سفىل) املجاورة ،وعىل الرغم من ذلك ،فلم تتجاوز مساحتها حتى عام 1945م
خمسة دومنات إىل جانب البيوت السكنية التي قدر عددها يف أواخر فرتة االستعامر
الربيطاين بنحو ( )50بيت ًا ،وكان يف القرية بعض الدكاكني الصغرية ،وافتقرت القرية
للمرافق ،والخدمات العامة ،لذا اعتمدت عىل قرية دير أبان املجاورة ،يف تلبية بعض
حاجات سكانها ،أما فيام يتعلق مبياه الرشب ،فحصل الناس عليها من آبار جمع مياه
األمطار ،ومن عني الدلبة املجاورة.

(*)

الزراعة والرثوة الحيوانية:

املهمة فيها،
تعد الزراعة الرشيان الرئيس لقرية جراش ،فهي من موارد الرزق
ّ
فمعظم أهل القرية يعملون يف الزراعة ،وكانت أرايض القرية تزرع بالحبوب ،من فول،
وعدس وكرس ّنة ،وسمسم ،وحمص ،وقمح ،وشعري ،يف بطون األودية واملنخفضات،
وبأشجار الزيتون والعنب ،عىل سفوح املنحدرات الجبلية ،وإىل الرشق من القرية
متتد األشجار واألعشاب الطبيعية ،يف مساحات واسعة فوق قمم الجبال ،وعىل
* أمكن الرجوع إليه يف  2021/ 12/ 5جرش ،القدس .https://ar.wikepedia.org
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منحدراتها ،وهي مصادر غنية لرعي الحيوانات وللحطب ،واعتمدت الزراعة والنباتات
الطبيعية عىل مياه األمطار التي تهطل بكميات كافية سنوي ًا.
ويف القرية أشجار الخروب ،والتني ،واللوز ،والزيتون ،والبلوط ،والبطم ،والرسيس،
والصرب الذي تغ ّنى سكان جراش بطعمه اللذيذ ،ومتيزه عن سائر الصرب يف القرى
املجاورة.
يف السنوات األخرية قبل النكبة كانت جراش من ضمن ( )15قرية ،عرفت بقرى
منطقة عرطوف؛ وكان مركز البوليس اإلنجليزي لهذه القرى اسمه مركز عرطوف تستلم
مؤنها من مختار قرية دير أبان حسن أبو هدبا ،الذي كان يذهب إىل القدس كل يوم
إثنني ،و ُيحرض املؤن ،ثم يقوم بتوزيعها عىل هذه القرى ،ومن ضمنها قرية جراش،
فكانت حصة الفرد ( )3كغم من الطحني ،وبعض السكر ،والحالوة ،والشاي ،والذرة
املرصية ،والقامش ،وكان يتس ّلم عن أهايل جراش السيد محمود عبد القادر محمود،
وسالمة أحمد حسن )*(.وكان أهايل القرية ير ّبون األغنام ،واألبقار ،والجامل.
احتالل القرية:

إن امللفّ ات التي جمعتها دائرة االستخبارات التابعة للهاغاناة يف الحركة الصهيونية
الرسية ّ
أعد ضباط االستخبارات
تشكل األساس يف احتالل القرى ،وتهجري أصحابها ،إذ ّ
خاص ًا عن كل قرية فلسطينية ،وكان عددها ألف قرية ،وبدأت عملية إعداد امللفات
ملفّ ًا ّ
عام 1940م ،واستغرقت سبع سنوات ،واحتوت عىل معلومات مفصلة جد ًا عن كل
* قرية دير أبان ،عبد العزيز أبو هدبا ،ص.312
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قرية (((.وعدوا ّأن نجاح املرشوع الصهيوين يف فلسطني ،وإقامة دولته لن يكون ما
َ
ستول عىل األرض ،و ُيسيطر عليها كهدف معلن ،مع تفكيك العالقة واالرتباط بني
مل ُي
األرض والفلسطيني.

(((

تم ترشيد سكان قرية جراش وتهجريهم ما بني  19و 1948/ 10/ 21م ،حيث
ّ
أغارت العصابات الصهيونية عىل القرية يف عملية عسكرية أطلق عليها ( ههار) وكانت
القوة األساسية املشرتكة يف هذه العملية هي لواء ( هرئيل) والوحدة املسؤولة عن
وتطرق الباحث واملؤرخ الفلسطيني
احتالل القرية الوحدة السادسة من هذا اللواء،
ّ
وليد الخالدي ،يف كتابه (يك ال ننىس) عن تفاصيل احتالل القرية.
ومعروف ّأن الهدنتني األوىل والثانية بني الصهاينة املحتلني والعرب ،قد خرقتهام
العصابات الصهيونية ،واحتلت بهذا الخرق عرشات القرى الفلسطينية ،فيام عرف
بعملية (حريام) ،ويقول عارف العارف يف كتابه (النكبة والفردوس املفقود) يف
امللحق العارش“ :إن العرب أضاعوا ( )32قرية من قضاء القدس باتفاقية الهدنة بني
إرسائيل والدول العربية ،وذكر من ضمنها قرية جراش موضوع بحثنا ،ومن قضاء بيت
لحم أضاعوا ( )7قرى ،ومن قضاء الخليل أضاعوا ( )16قرية.
جراش يف الشعر الفلسطيني:

واملهجرة عام
كتب كثري من الشعراء واألدباء عن املدن والقرى املنكوبة
ّ
1948م ومنهم الشاعر عبد الكريم الكرمي ،أبو سلمى ،الذي أصدر ديوان (املرشد)
املنسيون ،إيالن بابه ،ص.33
 .1الفلسطينيون
ّ
 .2يف معنى األرض استعادة ّ
الذات الفلسطينية ،د .بالل سالمة ،ص.18
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قرية جراش املنكوبة واملهجرة عام 1948م

مناسبتا العدد

سنة1953م،والشاعر خليل زقطان ابن قرية زكريا ،الذي أصدر ديوان (صوت الجياع)
سنة 1953م ،وغريهام كثري من الشعراء ،وكتب الشاعر الحاج لطفي الياسيني ،قصيدة
شعر جميلة يف قرية جراش ،أطلق عليها( :بكائية عىل قرية جراش املدمرة) وهذا
مقطع من القصيدة :
جرش السليبة كيف أنساها؟
من يوم نكبتنا وذكراها
ما زلت ...رغم البعد أحياها
أشتاق من سقطوا ضحاياها
آت لقريتنا ألرعاها
وأبيد ...من رسقوا خباياها
سأعود...يك أحيا بقريتنا
روحي فداها كيف أنساها؟

(*)

*  ، https://pulpit.alwatanvocie,com/content.216586.htmأمكن الرجوع إليه يف 2021/ 12/ 20م.
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حكم زكاة الحيل إذا اقتنيت

مسألة فقهية

واالدخار
بنية الزينة
ّ
الشيخ د .محمد يوسف الحاج محمد  /مفتي محافظة سلفيت

الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا محمد ،وعىل آله وأصحابه
أجمعني ،وبعد؛
فإن زكاة الحيل الذهبي والفيض من املسائل الشائكة يف فقه الزكاة ،فالخالف
فيها ممتد من عرص الصحابة الكرام إىل فقهاء التابعني ،ومنهم إىل أمئة املذاهب
الفقهية املعروفة ،وصو ًال إىل الفقهاء املعارصين ،وال تخفى أهمية هذه املسألة؛
ألنها متس أكرث النساء املسلامت ،ويهدف هذا البحث إىل عرض املسألة ،وبيان آراء
الفقهاء فيها ،وتحرير موضع النزاع بينهم ،واستعراض رسيع ألدلتهم ومناقشاتهم،
ثم يتناول صورة يكرث السؤال عنها ،وهي الترشيك يف نية اقتناء املصوغات الذهبية
وادخارها للتمول بثمنها يف املستقبل ،فهل تأخذ حكم الزينة ،أم
بني التزين بهاّ ،
حكم األمثان؟
عرض آراء السادة الفقهاء يف هذه املسألة:
أو ً
ال -القائلون بوجوب الزكاة يف حيل النساء عموم ًا إذا بلغت النصاب ،وحال عليها
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الحول ،وهم :الحنفية((( ،وقول عند الشافعية((( ،ورواية عن أحمد((( ،والظاهرية(((،
ورواية عن عمر ابن الخطاب((( ،وابن مسعود ،رضوان الله تعاىل عليهام((( ،ومن العرص
الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز((( ،والشيخ محمد الصالح بن عثيمني ،رحمهام الله
تعاىل.

(((

أبرز أدلتهم يف ذلك:

 .1عموم النصوص الرشعية التي توجب الزكاة يف الذهب والفضة ،ومنها قوله
ون َّ
يل ال َّلهِ َف َبشرِّ ُْه ْم
الذ َه َب َوا ْلفِ َّض َة َولاَ ُي ْنفِ قُ ون ََها فيِ َس ِب ِ
ين َي ْكنِ ُز َ
{وا َّل ِذ َ
تبارك وتعاىلَ :
يم}(التوبة ،)34 :يقول اإلمام الطربي ،رحمه الله ...(( :قال بعضهم :هو كل
اب َألِ ٍ
ِب َع َذ ٍ
يل الله}
{ولاَ ُي ْنفِ قُ ون ََها فيِ َس ِب ِ
مال وجبت فيه الزكاة ،فلم َّ
تؤد زكاته ،قالوا :وعنى بقولهَ :
وال يؤدون زكاتها)) ثم ساق بإسناده إىل ابن عمر ،ريض الله عنهام ،أنه قال(( :كل مال
 .1الكاساين ،عالء الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،17 / 2 ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية1986 ،م.
 .2املاوردي ،عيل بن محمد ،الحاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،271 / 3 ،تحقيق :الشيخ عيل محمد
معوض  -الشيخ عادل أحمد عبد املوجود ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية -بريوت.1986 ،
 .3املرداوي ،عيل بن سليامن ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف ،23/ 7 ،تحقيق :الدكتور عبد الله بن عبد
املحسن الرتيك  -الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ،الطبعة األوىل ،هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن،
القاهرة  -جمهورية مرص العربية1995 ،م.
 .4ابن حزم ،عيل بن أحمد ،املحىل باآلثار ،190 / 4 ،دار الفكر – بريوت (دون رقم طبعة ودون تاريخ نرش).
 .5البيهقي ،أحمد بن عيل ،السنن الكربى 199 /8 ،تحقيق :الدكتور عبد الله بن عبد املحسن الرتيك ،الطبعة:
األوىل ،مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية (الدكتور  /عبد السند حسن ميامة) 1432 ،هـ 2011 -م
سار َلم ُي ْ
درِك ُع َمر.
وعلق املحقق عىل هذا الحديث بالقولَ :
بن َي ٍ
يب ُ
رس ٌل؛ ُش َع ُ
وهذا ُم َ
 .6الصنعاين ،عبد الرزاق بن هامم ،مصنف عبد الرزاق ،83 / 4 ،الطبعة :الثانية ،املجلس العلمي -الهند  -املكتب
اإلسالمي  -بريوت ،1403 ،وقال الدارقطني عن هذا الحديث :موقوف ،الدارقطني ،عيل بن عمر ،501 / 2 ،حققه
وضبط نصه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،حسن عبد املنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز الله ،أحمد برهوم،الطبعة
األوىل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان 1424 ،هـ  2004 -م.
 .7املوقع الرسمي لسامحة الشيخ اإلمام ابن باز.https://binbaz.org.sa/fatwas :
 .8العثيمني ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني ،119 /10 ،جمع
وترتيب  :فهد بن نارص بن إبراهيم السليامن ،النارش  :دار الوطن  -دار الرثيا1413 ،هـ..
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تؤد منه الزكاة ،وإن مل يكن
أديت زكاته فليس بكنز ،وإن كان مدفون ًا ،وكل مال مل َّ
مدفون ًا فهو كنز)

(((

 .2أخرج اإلمام مسلم عن أيب هريرة :أن رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،قال:
ان َي ْو ُم ا ْلقِ َي َامةِ ُ ،صفِّ َح ْت
(ما مِ ْن َص ِاح ِب َذ َه ٍب َولاَ فِ َّض ٍة ،لاَ ُيؤَ ِّدي مِ ْن َها َحقَّ َهاِ ،إلاَّ ِإ َذا َك َ
َ
َل ُه َصفَ ائِ ُح مِ ْن ن ٍَارَ ،ف ُأ ْحمِ َي َع َل ْي َها فيِ نَارِ َج َه َّن َمَ ،ف ُي ْك َوى ِب َها َج ْن ُب ُه َو َج ِبي ُن ُه َو َظ ْه ُر ُهُ ،كلَّماَ
ني َأ ْل َف َس َن ٍةَ ،ح َّتى ُيقْ ىَض َبينْ َ ا ْل ِع َبادِ َ ،فيرَ َ ى
يد ْت َل ُه ،فيِ َي ْو ٍم َك َ
َب َر َد ْت ُأعِ َ
ان مِ قْ َد ُار ُه َخ ْم ِس َ
َس ِبي َل ُهِ ،إ َّما ِإلىَ ا ْل َج َّنةِ َ ،و ِإ َّما ِإلىَ ال َّنارِ )((( ،والحديث عام فيمن ميلك الذهب والفضة،
وال وجه للتخصيص ،إال بدليل يلزم من يستثني زكاة الحيل أن يأيت به.
 .3أخرج النسايئ وغريه من أصحاب السننَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ُش َع ْي ٍبَ ،ع ْن َأ ِبيهِ َ ،ع ْن
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
َج ِّدهِ َ ،أ َّن ْام َر َأةً مِ ْن َأ ْه ِل ا ْل َي َم ِن َأ َت ْت َر ُس َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،و ِب ْن ٌت َل َها ،فيِ َي ِد
ُ
ين َز َكاةَ َه َذا؟ َقا َل ْت :لاَ َ ،ق َ
يظ َت ِان مِ ْن َذ َه ٍبَ ،فقَ َ
ا ْب َنتِ َها َم َس َك َت ِان غَ لِ َ
الَ :أ َيسرُ ُّ ِك َأ ْن
ال(َ :أتُؤَ ِّد َ
الَ :ف َخ َل َع ْت ُهماَ َف َأ ْلقَ ْت ُهماَ ِإلىَ
ُي َس ِّو َر ِك ال َّل ُهَ ،ع َّز َو َج َّلِ ،ب ِهماَ َي ْو َم ا ْلقِ َي َامةِ ِس َو َار ْي ِن مِ ْن ن ٍَار؟ َق َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،فقَ ا َل ْتُ :هماَ لِ َّلهِ َولِ َر ُسولِ هِ َ ،صلىَّ
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم)
َر ُس ِ
ُ
ُ

(((

الَ :د َخ ْل َنا َعلىَ َعائِ َش َةَ ،ز ْو ِج ال َّن ِب ِّيَ ،صلىَّ
َ .4ع ْن َع ْب ِد ال َّلهِ ْب ِن َش َّدادِ ْب ِن ا ْل َهادِ َ ،أن َُّه َق َ
الله
ُ
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
(د َخ َل َعليََّ َر ُس ُ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،ف َر َأى فيِ َي َد َّي
ُ
َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،فقَ ا َل ْتَ :
 .1الطربي ،محمد بن جرير،جامع البيان يف تأويل القرآن ،217 / 14 ،املحقق :أحمد محمد شاكر ،الطبعة األوىل،
مؤسسة الرسالة 1420 ،هـ  2000 -م.
الز َكاةِ .
اب ِإ ْث ِم َمانِ ِع َّ
 .2صحيح مسلم ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
اب زَ َكاةِ ا ْل ُحليِ ّ  ،وحسنه األلباين.
 .3سنن النسايئ ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
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الَ :ما َه َذا َيا َعائِ َش ُة؟ َفقُ ْل ُتَ :ص َن ْع ُت ُه َّن َأ َت َز َّي ُن َل َك َيا َر ُس َ
ات مِ ْن َورِ ٍقَ ،فقَ َ
ول ال َّلهِ ،
َف َت َخ ٍ
ين َز َكا َت ُه َّن؟ ُق ْل ُت :لاَ َ ،أ ْو َما َش َاء ال َّل ُهَ ،ق َ
َق َ
الُ :ه َو َح ْس ُب ِك مِ َن ال َّنارِ )
الَ :أتُؤَ ِّد َ

(((

ثاني ًا -القائلون بعدم وجوب الزكاة يف حيل النساء إذا كانت مباحة ومعدة
لالستخدام ،وهم جمهور العلامء من :املالكية((( ،والشافعية((( ،والحنابلة((( ،ومن
الصحابة الكرام ،عليهم رضوان الله تعاىل :ابن عمر((( ،وجابر بن عبد الله((( ،وعائشة
أم املؤمنني ،عليهم رضوان الله تعاىل((( .وأنس بن مالك((( ،وأسامء بنت أيب بكر(((،
ومن العلامء املعارصين الدكتور يوسف القرضاوي.

(((1

ومن أبرز أدلتهم:

 .1أخرج البخاري َع ْن َز ْي َن َب ْام َر َأةِ َع ْب ِد اللهِ بن مسعودَ ،قا َل ْتُ ( :ك ْن ُت فيِ ا ْل َم ْس ِج ِد،

اب الْكَ ْن ِز َما ُه َو؟ َوزَ َكاةِ ا ْل ُحليِ ِّ  ،وصححه األلباين.
 .1سنن أيب داود ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
 .2ابن رشد الحفيد ،محمد بن أحمد،بداية املجتهد ونهاية املقتصد  ،11 / 2 ،دار الحديث – القاهرة1425 ،هـ -
 2004م .املؤلف :أبو الوليد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهري (املتوىف595 :هـ).
 .3الشافعي ،محمد بن إدريس ،األم ،44 / 2 ،دار املعرفة – بريوت1410 ،هـ1990/م.
 .4ابن قدامة ،عبد الله بن أحمد ،املغني ،220 / 4 ،املحقق :الدكتور عبد ال َّله بن عبد املحسن الرتيك ،الدكتور
عبد الفتاح محمد الحلو ،الطبعة :الثالثة ،دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية.
 .5الصنعاين ،عبد الرزاق بن هامم ،مصنف عبد الرزاق389 / 4 ،
 .6الصنعاين ،عبد الرزاق بن هامم ،مصنف عبد الرزاق389 / 4 ،
 .7الصنعاين ،عبد الرزاق بن هامم ،مصنف عبد الرزاق.82 / 4 ،
الحليِ ِّ  ،وحسنه األلباين بغري هذا
 .8الرتمذي محمد بن عيىس ،سنن الرتمذي ،أبواب الزكاةَ ،ب ُ
اب َما َج َاء فيِ زَ َكاةِ ُ
اللفظ -يف حاشية الكتاب -تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر (جـ  )2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  )3وإبراهيم
عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف (جـ  ،)5 ،4الطبعة :الثانية ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب الحلبي
– مرص1395 ،هـ 1975 -م.
 .9ابن املنذر محمد بن إبراهيم،اإلرشاف عىل مذاهب العلامء ،45 / 3 ،املحقق :صغري أحمد األنصاري أبو حامد،
الطبعة :األوىل،مكتبة مكة الثقافية ،رأس الخيمة  -اإلمارات العربية املتحدة1425 ،هـ 2004 -م.
 .10القرضاوي ،يوسف  ،فقه الزكاة 282 / 1 ،وما بعدها ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الرسالة ،القاهرة1973 ،م.
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َف َر َأ ْي ُت ال َّن ِب َّيَ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،فقَ َ
حلِ ِّي ُك َّنَ ،و َكان َْت َز ْي َن ُب ُت ْنفِ ُق
ُ
الَ :ت َص َّد ْق َن َو َل ْومِ ْن ُ
ول اللهِ َ ،صلىَّ
الَ :فقَ ا َل ْت لِ َع ْب ِد اللهِ َ :س ْل َر ُس َ
ام فيِ َح ْج ِر َهاَ ،ق َ
الله
َعلىَ َع ْب ِد اللهِ َو َأ ْي َت ٍ
ُ
الص َد َقةِ ؟ َفقَ َ
َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ :أ َي ْج ِزي َع ِّني َأ ْن ُأنْفِ َق َع َل ْي َك َو َعلىَ َأ ْي َتام فيِ َح ْج ِري مِ َن َّ
الَ :سليِ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،فان َْطلَقْ ُت ِإلىَ ال َّن ِب ِّيَ ،صلىَّ
ول اللهِ َ ،صلىَّ
َأن ِْت َر ُس َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم،
ُ
ُ
اجتِ يَ ،ف َم َّر َع َل ْي َنا ِبلاَ ٌلَ ،فقُ ْل َناَ :س ِل
َف َو َج ْد ُت ْام َر َأةً مِ َن الأْ َ ن َْصارِ َعلىَ ا ْل َب ِ
اج ُت َها مِ ث ُْل َح َ
ابَ ،ح َ
ال َّن ِب َّيَ ،صلىَّ
ام ليِ فيِ َح ْج ِري،
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ :أ َي ْج ِزي َع ِّني َأ ْن ُأنْفِ َق َعلىَ َز ْو ِجي َو َأ ْي َت ٍ
ُ
الز َيانِ ِب؟ َق َ
الَ :ز ْي َن ُبَ ،ق َ
الَ :م ْن ُهماَ ؟ َق َ
َو ُق ْل َنا :لاَ تُخْ برِ ْ ِب َناَ ،ف َد َخ َل َف َس َأ َل ُهَ ،فقَ َ
ال:
الَ :أ ُّي َّ
ْام َر َأةُ َع ْب ِد اللهِ َ ،ق َ
الص َد َقةِ )(((.
ال :ن ََع ْمَ ،ل َها َأ ْج َر ِان؛ َأ ْج ُر ا ْلقَ َرا َبةِ َ ،و َأ ْج ُر َّ
وجاء يف فتح الباري البن حجر العسقالين ،يف بيان وجه االستدالل بهذا الحديث
الص َد َق َة فيِ ا ْل َح ِد ِ
يث َعلىَ ا ْل َو ِاج َبةِ ،
"و َح َم ُلوا َّ
الرشيف عىل عدم وجوب زكاة الحيلَ :
حلِ ِّي ُك َّن)
لِ قَ ْولِ َهاَ :أت ُْج ِز ُئ َع ِّني؟ َو ِبهِ َج َز َم الْماَ زِ رِ ُّيَ ،و َت َعقَّ َب ُه عِ َي ٌ
اض ِب َأ َّن َق ْو َل ُه ( َو َل ْو مِ ْن ُ

َو َك ْو َن َص َد َقتِ َها َكان َْت مِ ْن ِص َن َاعتِ َها َي ُدلاَّ ِن َعلىَ ال َّت َط ُّو ِعَ ،و ِبهِ َج َز َم ال َّن َو ِو ُّيَ ،و َت َأ َّو ُلوا َق ْو َل ُه:
َ(أت ُْج ِز ُئ َع ِّني) َأ ْي فيِ ا ْل ِو َقا َيةِ مِ َن ال َّنارِ َ ،ك َأن ََّها َخ َاف ْت َأ َّن َص َد َق َت َها َعلىَ َز ْو ِج َها لاَ ت َُح ِّص ُل

ود".
َل َها ا ْل َمقْ ُص َ

(((

إن خمسة من كبار أصحاب
 .2شيوع عدم وجوب الزكاة عند الصحابة الكرام ،حتى ّ
رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،قالوا :ليس يف الحيل زكاة ،جاء يف املغني البن
ام فيِ ا ْل َح ْج ِر.
الز ْو ِج َوالأْ َ ْي َت ِ
الز َكاةِ َعلىَ َّ
اب َّ
 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
 .2ابن حجر العسقالين ،أحمد بن عيل ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،328 / 3 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد
عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه :محب الدين الخطيب ،دار املعرفة  -بريوت.1379 ،
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رسول اللهِ َ ،صلىَّ
ون:
ِ
حاب
قدامة" :قال
أص ِ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ،يقُ و ُل َ
ُ
ُ
أحمدَ :خ ْم َس ٌة من ْ
الح ّ
ونَ :ز َكات ُُه َعارِ َي ُت ُه".
يل َز َك ٌاة ،و َيقُ و ُل َ
ليس يف ُ

(((

ال:لاَ ن َْع َل ُم َأ َح ًدا مِ َنا ْل ُخ َلفَ اءِ َق َ
الح َس ِنَ ،ق َ
ال:
 .3أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف َع ِن َ
«فيِ ا ْل ُحليِ ِّ َز َك ٌاة»((( ،وما روي عن عمر بن الخطاب فهو حديث مرسل ،ال يصح عنه.

(((

ثالث ًا -القول بأن الحيل تزىك مرة واحدة:

هذا منسوب إىل أنس بن مالك ،ريض الله عنه((( ،وينسب ابن قدامة يف املغنى
هذا القول إىل اإلمام مالك((( .ولكنه يف املدونة يقول بغري ذلك ،حيث جاء فيها:
ال َمالِ ٌك فيِ ُك ِّل ُحليِ ٍّ ُه َو لِ ل ِّن َساءِ ا َّت َخ َذت ُْه لِ ُّل ْب ِسَ ،فلاَ َز َكاةَ َع َل ْي ِه َّن فِ يهِ َ ،ق َ
"ق َ
َ
الَ :فقُ ْل َنا
الد َر ِاه َم ،مِ ث َْل ا ْل َج ْي ِب َو َما
لِ ماَ لِ ٍكَ :ف َل ْو َأ َّن ْام َر َأةً ات ََّخ َذ ْت ُحلِ ًّيا ت ُْك ِريهِ َ ،ف َت ْك َت ِس ُب َع َل ْيهِ َّ
ال :لاَ َز َكاةَ فِ يهِ َ .ق َ
َأشْ َب َه ُه ،ت ُْك ِريهِ لِ ْل َع َرائِ ِس ،لِ َذلِ َك َعمِ ْل ُت ُه؟ َفقَ َ
الَ :و َما ان َْكسرَ َ مِ ْن ُحلِ ِّي ِه َّن
ات َأ ْولاَ دِ هِ َ ،و َخ َد ُم ُه َوالأْ َ ْص ُل َل ُه،
َف َح َب ْس َن ُه لِ ُي ِع ْدن َُهَ ،أ ْو َما َك َ
ان لِ َّلر ُج ِل َف َل ِب َس ُه َأ ْه ُل ُهَ ،و ُأ َّم َه ُ
يد ُه لِ َه ْي َئتِ هِ َفلاَ َز َكاةَ فِ يهِ َع َل ْيهِ َ .ق َ
ال:
َفلاَ َز َكاةَ َع َل ْيهِ فِ يهِ َ ،و َما ان َْكسرَ َ مِ ْن ُه مِ ماَّ ُي ِر ُ
يد َأ ْن ُي ِع َ
اج
اج ٍة ْ
إن ْ
اح َت َ
الر ُج ُل مِ ْن ُأ ِّمهِ َأ ْو مِ ْن َب ْع ِض َأ ْهلِ هِ مِ ْن ُحليِ ٍّ َ ،ف َح َب َس ُه لِ ْل َب ْي ِع َأ ْو لِ َح َ
َو َما َورِ َث َّ
 .1ابن قدامة ،عبد الله بن أحمد ،املغني.221 / 4 ،
 .2ابن أيب شيبة ،عبد الله بن محمد،املصنف يف األحاديث واآلثار ،284 / 3 ،تقديم وضبط :كامل يوسف الحوت،
الطبعة :األوىل ،دار التاج  -لبنان( ،مكتبة الرشد  -الرياض) 1409 ،هـ  1989 -م
 .3جاء يف السنن الكربى للبيهقي بتحقيق الدكتور عبد الله بن محسن الرتيك تعليق ًا عىل الحديث املنسوب إىل
سار َلم ُي ْ
درِك ُع َمر ،انظر :البيهقي ،أحمد بن عيل ،السنن
عمر بن الخطاب يف زكاة الحيلَ :
بن َي ٍ
يب ُ
رس ٌل؛ شُ َع ُ
وهذا ُم َ
الكربى.199 /8 ،
 .4ابن املنذر ،محمد بن إبراهيم،اإلرشاف عىل مذاهب العلامء.45 / 3 ،
 .5ابن قدامة ،عبد الله بن أحمد ،املغني.221 / 4 ،
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الَ :أ َرى َع َل ْيهِ فِ يماَ
اج إ َل ْيهِ فيِ ا ْل ُم ْس َتقْ َب ِل َل ْي َس َي ْح ِب ُس ُه لِ ُّل ْب ِس؟ َفقَ َ
إ َل ْيهِ َي ْر ُص ُد ُهَ .ل َع َّل ُه َي ْح َت ُ
ان ِع ْن َد ُه مِ ْن َّ
فِ يهِ مِ ْن َّ
الذ َه ِب َوا ْل َورِ ِق َما
الز َكاةَ ْ
ان فِ يهِ َما ُي َزكيِّ َ ،أ ْو َك َ
إن َك َ
الذ َه ِب َوا ْل َورِ ِق َّ
الزكَاةُ ".
َتتِ ُّم ِبهِ َّ

(((

وقد تتبعت املسألة ،فلم أجد أحد ًا من املالكية ينسب هذا القول إىل اإلمام مالك،
فالظاهر أن نسبته إىل اإلمام مالك خطأ ،وال تصح والله أعلم.
رابع ًا  -زكاة الحيل تكون بإعارتها:

ينسب القول إىل ابن عمر((( ،وأنس بن مالك((( ،وأسامء بنت أيب بكر((( ،ريض الله
عنهم وعن آبائهم.
املناقشة والرتجيح:

من الواضح ضعف الرأيني األخريين ،فلو تحقق وجوب زكاة الحيل الذهبية والفضية يف
عام واحد لوجبت يف كل عام ،ألن املسألة ال تخرج عن كون الذهب قنية استخدام،
فال زكاة فيه ،أو قنية ادخار ومتول ،فتجب الزكاة فيه يف كل سنة ،وال يصح االعرتاض
بأن ذلك يذهب بأصل املال ،ألن مقصد اإلسالم أن ال تكون رؤوس األموال مجمدة
عن العمل ،بل يجب تشغيلها يف التجارة والصناعة وغريهام من أوجه االستثامر ،مام
يخلق مجاالت للعمل ،ويكتسب الناس بعضهم من بعض ،ومن هنا جاء الحديث

 .1اإلمام مالك ،مالك بن أنس ،املدونة ،301 /5 ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1415 ،هـ 1994 -م.
 .2البيهقي ،أحمد بن الحسني ،السنن الصغرى للبيهقي 55 / 2 ،املحقق :عبد املعطي أمني قلعجي ،الطبعة:
األوىل ،دار النرش :جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتيش ـ باكستان1410 ،هـ 1989 -م.
 .3الصنعاين ،محمد بن إسامعيل ،سبل السالم  ،533 /1النارش :دار الحديث ،دون رقم طبعة أو تاريخ نرش.
 .4املرجع السابق.
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املوقوف عىل عمر بن الخطاب ،قال" :ابتغوا بأموال اليتامى ال تأكلها الصدقة"(*)،
واملال املصكوك املختزن الذي توعد الله من يكنزه ،وال يزكيه بأشد العذاب ينفد ،إذا
أخرجت زكاته كل سنة ،ومل يشغل يف التجارة أو الصناعة أو الزراعة ،فلذا إن اعتربت
الحيل مال ادخار ،فتجب فيه الزكاة يف كل عام ،مثله مثل الذهب والفضة املصكوكة
عملة نقدية.
أما القول بأن زكاة الحيل تكون بإعارتها ،فهو تأويل فقهي وال مستند له ،فاإلعارة
ليست متليك وال إنفاق ،فال تعد بد ًال من الزكاة الواجبة يف الحيل إن وجبت فيه أص ًال،
وال مينع ذلك من كون إعارة الحيل -كام كانت العادة قدمي ًا -إرفاق ًا باملحتاج ،ومن عمل
املعروف الذي يرجى فيه الثواب من الله تعاىل.
وعند التدقيق يف املسألة نجد أن قول املوجبني للزكاة يف الحيل املقتناة
ألن أدلتهم إما يداخلها احتامل التخصيص ،أو ال تسلم صحتها،
لالستخدام مرجوحَّ ،
بينام قول جمهور الفقهاء أرجح؛ ألنَّه متوافق مع عمل عامة الصحابة الكرام ،وعمل
أهل مدينة رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،وال يعقل أن يغيب هذا الحكم عن عامة
الصحابة وأهل بيت سيدنا رسول الله ،صىل الله عليه وسلم ،كعائشة أم املؤمنني،
ولذا فيحمل قول من قال من الصحابة بزكاة الحيل عىل االستحباب ،أو عىل وقوعه
يف حالة ظهور الرسف ،أو املبالغة يف الحيل ،كام هو ظاهر من حديث املسكتني
* األلباين ،محمد نارص الدين ،إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل 259 / 3 ،إرشاف :زهري الشاويش،
الطبعة الثانية ،املكتب اإلسالمي – بريوت 1405 ،هـ 1985 -م.
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الغليظتني من الذهب ،وإىل ذلك فمنطق الرشيعة العدل ال يجعل من أدوات
االستخدام أموا ًال زكوية ،كالخيل والسيوف ونحوها ،والحيل مثلها متام ًا.
فيظهر لنا َّأن سبب اختالف الفقهاء يف وجوب الزكاة يف الحيل املباح من الذهب
والفضة أن هذين املعدنني النفيسني لهام استخدام مزدوج ،فهام يف األصل مقياس
الثمنية لألشياء ،فبهام تقيم السلع ،ولكنهام يف أحيان أخرى يستخدمان للزينة فيكونان
قنية استخدام ،والرشيعة جعلت علة زكاة املقتنيات إما كونها من عروض التجارة ،أو
ام ،فإن كانت املقتنيات لالستخدام فال تكون نامية ،ال حك ً
مثن منا حك ً
ام وال واقع ًا ،فال
تجب فيها الزكاة ،إال إذا تغريت النية من االقتناء ،فانقلبت من االستخدام إىل التجارة
أو التمويل ،فعندها تجب فيها الزكاة؛ ألنها تعود حينئذ إىل األصل املتفق عليه.

(((

وهذا يوصلنا إىل حالة اجتامع نية االدخار والزينة مع ًا ،وصورة املسألة َّأن بعض
النساء متلك ما ًال فتشرتي به مصاغ ًا ذهبي ًا أو فضي ًا بنية املحافظة عىل املال من جهة،
والتزين به من جهة أخرى ،فهنا ال مجال لالختالف يف وجوب الزكاة عليه ،لكونه مقتنى
بنية مشرتكة ما بني االدخار واالستعامل((( ،وتعليل ذلك َّأن األصل هو وجوب الزكاة
يف الذهب والفضة ،واالستثناء عدم وجوبه بعلة قنية االستخدام ،فلام كانت القنية
لالدخار واالستخدام مع ًا ،فيقدم حكم االدخار؛ ألنه األصل ،وتجب الزكاة ،عكس ما
 .1األلباين ،محمد نارص الدين ،إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل 1826 / 3 ،إرشاف :زهري الشاويش ،الطبعة الثانية ،املكتب
اإلسالمي – بريوت 1405 ،هـ 1985 -م.
واالدخار واملشرتى للبنات الصغريات .https://www.islamweb.net/ar/fatwa
 .2انظر الفتوى بعنوان :زكاة الذهب املقصود به التزين ّ
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مسألة فقهية

لو كانت النية األصلية هي قنية االستخدام ،كعادة النساء اللوايت يشرتين مبهورهن
أو ببعضها ذهب ًا للزينة ،فهذا ال زكاة فيه ،رغم أنه مال مدخر ميكن بيعه والتمول به،
ولكن النية األصلية يف اقتنائه التزين ال االدخار ،فسقطت عنه الزكاة ،فالعدالة أن
تجب الزكاة يف الذهب والفضة عندما تكون النية األصلية من اقتنائهاّ ،ادخار املال
فيه ،ومل أجد من يفتي بغري ذلك من العلامء.
وختام ًا؛ فإن هذه املسألة ميكن فيها االحتياط ،فموجب الحكم الرشعي فيها هو
إلزامية إخراج الزكاة من الحيل التي استجمعت رشوط الزكاة ،كامللك التام ،والحول،
والنصاب ،أو عدم إلزامية ذلك ،باعتبار الحيل سلعة مستخدمة ،ال مثن ًا مدخر ًا ،وعليه
فمن أخرج زكاة الحيل التزام ًا برأي املوجبني للزكاة فيها ،أو تربع ًا من نفسه ،واحتياط ًا
يف العبادة ،ورغبة يف ثواب الله تعاىل ،فقد خرج من الخالف الفقهي دون خالف.
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الشيخ محمد حسني  /املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم الحقن يف القدم يف شهر رمضان

السؤال :هل عملية الحقن يف القدم تبطل الصيام يف شهر رمضان؟
الجواب :الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف الخلق ،سيدنا
محمد األمني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد؛
بناء عىل ما ذهب إليه مجلس
فالحقن الدوايئ يف القدم ال يؤثر يف صحة الصيامً ،
اإلفتاء األعىل يف قراره رقم 194/ 1 :بتاريخ 2021/ 4/ 8م ،وفيه أن الحقن تحت
الجلد ،أو يف العضل ،أو مفاصل العظام ،ويف األوردة الدموية مبا ال يغذي الجسم
ال يبطل الصيام ،والله تعاىل أعلم.
 .2حكم رائحة معجون األسنان يف الصوم

متضمضت جيد ًا ،بعد أن ّ
نظفت أسناين ،وبقيت رائحة معجون
السؤال :إذا
ُ
األسنان ،فهل يبطل الصيام؟
الجواب :األفضل تنظيف األسنان بالفرشاة واملعجون ملن ينوي الصيام قبل
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ضمنت عدم بلع يشء من بقايا
أذان الفجر ،وإن استخدمت بعد ذلك فال بأس ،إن
َ
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
ال َر ُس ُ
املعجون أو املاءَ ،ق َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ ( :بالِ غْ فيِ الاِ ْستِ ْن َش ِاقِ ،إلاَّ َأ ْن
ُ
ون َص مِائًا)(*).
َت ُك َ
وعليه؛ فإن رائحة معجون األسنان التي تبقى يف الفم ال تبطل الصيام ،والله تعاىل
أعلم.
 .3حكم أخذ لقاح كورونا

السؤال :هل أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا يفطر الصائم؟
الجواب :فالتطعيم غري مفطر؛ ألن الحقن التي تفطر الصائم هي التي
مغذ للجسم ،فقد جاء يف قرار مجلس اإلفتاء األعىل رقم194/ 1 :
تحتوي عىل ٍ
بتاريخ 2021/ 4/ 8م ،أن من األمور التي ال تؤثر يف صحة الصيام أخذ اللقاحات
– التطعيم -ضد وباء كورونا ،والله تعاىل أعلم.
 .4حكم استخدام جهاز الضغط الهوايئ للصائم

السؤال :ما حكم استخدام جهاز الضغط الهوايئ اإليجايب ،حيث إن الجهاز
يضخ الهواء مع بخار املاء عند انقطاع النفس؛ منع ًا من جفاف الحلق واألنف والجهاز
التنفيس؟
دواء أم
الجواب :ما يدخل إىل الجوف بتعمد عن طريق األنف يفطر ،سواء أكان ً
بخار ماء؛ ألن األنف منفذ للجوف ،وقد قال رسول الله ،صىل الله عليه وسلم(َ :أ ْس ِب ِغ
الصائِ ِم َي ُص ُّب َع َل ْيهِ الْماَ َء مِ َن ا ْل َع َط ِش َو ُي َبالِ غُ فيِ الاِ ْستِ ْن َش ِاق ،وصححه األلباين.
اب َّ
* سنن أيب داود ،كتاب الصومَ ،ب ُ
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ون َص مِائًا)(*) ،أما الجهاز املساعد ملرىض
وءَ ،و َبالِ غْ فيِ الاِ ْستِ ْن َش ِاقِ ،إلاَّ َأ ْن َت ُك َ
ا ْل ُو ُض َ
الجهاز التنفيس ،والذي ينبعث منه األكسجني أو الهواء ،فال يفطر ،إال إذا اشتمل عىل
غري الهواء ،ووصل عرب الفم إىل الجوف ،فيفطر ،وهو ما ذهب إليه مجلس اإلفتاء
األعىل يف فلسطني ،يف نرشة ومضات من أحكام الصيام ،التي صدرت عام 1442هـ.
وعليه؛ فإذا كان الجهاز املذكور يف السؤال يصل ما ينبعث منه إىل الرئة والقصبات
الهوائية ،لتسهيل التنفس ،فال يفطر ،إن شاء الله ،وأما إن كان من نوع آخر ،مام يتم
من خالله إيصال دواء وبخار ماء إىل الجوف عن طريق األنف أو الفم ،فيفطر ،ويلزم
صاحبه القضاء الحق ًا ،إال إن كان مرضه ال يرجى برؤه فيخرج الفدية ،والله تعاىل أعلم.
 .5مقدار فدية الصيام

السؤال :والديت مريضة ال تستطيع الصيام ،ومل نكن نعلم أن عليها فدية ،فكم
تخرج عن إفطارها يف هذا العام ،وعن السنني املاضية؟
الجواب :من أفطر لعذر مرض يرجى برؤه منه ،وجب عليه القضاء ،ولو احتاج إىل
ان َم ِريض ًا َأ ْو َعلىَ َسفَ ٍر َف ِع َّد ٌة
{و َم ْن َك َ
تأخري القضاء إىل حني متكنه منه ،لقوله تعاىلَ :
ام ُأ َخ َر}(البقرة ،)185 :أما إن كان املرض مزم ًنا ال يرجى الشفاء منه ،ويحدد ذلك
مِ ْن َأ َّي ٍ
الطبيب املتخصص ،بعد استشارته ،فتجب عليه حينئذ الفدية ،لقوله تعاىلَ { :ف َم ْن
ني
ان مِ ْن ُك ْم َم ِر ً
يضا َأ ْو َعلىَ َسفَ ٍر َف ِع َّد ٌة مِ ْن َأ َّي ٍ
َك َ
ام ُأ َخ َر َو َعلىَ ا َّل ِذ َ
ام مِ ْس ِك ٍ
ين ُي ِطيقُ ون َُه فِ ْد َي ٌة َط َع ُ

ون} (البقرة ،)184 :والفدية
وموا َخيرْ ٌ َل ُك ْم ِإ ْن ُك ْن ُت ْم ت َْع َل ُم َ
َف َم ْن ت ََط َّو َع َخيرْ ً ا َف ُه َو َخيرْ ٌ َل ُه َو َأ ْن ت َُص ُ
* سنن ابن ماجة ،كتاب الطهارة وسننها ،باب املبالغة يف االستنشاق واالستنثار ،وصححه األلباين.
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إطعام مسكني وجبتني من أوسط طعام مخرجها ،عن كل يوم يفطر فيه ،عىل أن ال
تقل قيمتها عن قيمة صدقة الفطر يف حدها األدىن.
وعليه؛ فعىل املريضة املشار إليها يف السؤال أعاله أن تخرج الفدية ،كام هو موضح
آنف ًا ،وعن السنوات املاضية تحسب كم يجب عليها فيها ،وتخرج املبلغ املطلوب
منها ،لعائلة أو عائالت فقرية ،والله تعاىل أعلم.
 .6حكم سحب الدم للصائم

السؤال :هل سحب الدم ُي ِّ
فطر الصائم؟
الجواب :إن سحب الدم “الفصد” ال يؤثر يف صحة الصيام ،وهو ما ذهب إليه
مجلس اإلفتاء يف قراره رقم ،194/ 1 :بتاريخ 2021/ 04/ 08م ،والله تعاىل أعلم.
 .7حكم صيام القضاء دون إذن الزوج

ّ
وعيل قضاء أيام من رمضان ،وبادرت بقضائها يف
السؤال :أنا امرأة متزوجة،
شوال دون إذن زوجي ،حيث حدث خالف بيني وبينه منذ نهاية رمضان ،وال نكلم
بعضنا بعض ًا منذ أكرث من شهر ،ويف هذه الفرتة صمت ما ّ
عيل من قضاء ،فهل ُيقبل
صيامي؟
الجواب :يجب عىل املرأة قضاء ما فاتها من أيام رمضان ،وال يشرتط عليها عند
أدائها الصيام الواجب أن تستأذن زوجها ،بخالف صيام النوافل ،فيشرتط فيه إذن
الزوج؛ فعن أيب هريرة ،ريض الله عنه ،عن النبي ،صىل الله عليه وسلم ،قال( :لاَ
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ان ِإلاَّ ِب ِإ ْذنِ هِ )
وم ا ْل َم ْر َأةُ َو َز ْو ُج َها َش ِاه ٌد َي ْو ًما مِ ْن غَ يرْ ِ َش ْه ِر َر َم َض َ
َت ُص ُ

(*)

وعليه؛ فيجوز لك قضاء ما فاتك من رمضان دون الحاجة إىل إذن زوجك ،وصيامك
صحيح ،والله تعاىل أعلم.
 .8حكم من عجز عن صيام شهرين كفارة القتل الخطأ

السؤال :هل يوجد بديل عن صيام شهرين متتابعني لكفارة قتل خطأ نجم عن
حادث سري؟
الجواب :جاء يف قرار مجلس اإلفتاء األعىل رقم 196/ 1 :بتاريخ 2021/ 6/ 17م:
أن الكفارة يف القتل الخطأ واجبة ،وهي تحرير رقبة مؤمنة ،فمن مل يجد فصيام
ام َش ْه َر ْي ِن
(و َت ْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُم ْؤمِ َن ٍة َف َم ْن َل ْم َي ِج ْد َف ِص َي ُ
شهرين متتابعني ،لقوله تعاىلَ :
ُم َت َت ِاب َعينْ

ِ )(النساء)92 :

أما يف حال العجز عن الصيام ،فللعلامء يف ذلك قوالن:

القول األول :اإلطعام بديل الصيام ،فيطعم القاتل ستني مسكين ًا ،وهذا ما
ذهب إليه الشافعية ،حيث قاسوا كفارة القتل عىل كفارة الظهار ،والفطر بالجامع يف
نهار رمضان.
القول الثاين :تسقط الكفارة عن القاتل ،وال بديل عن الصيام باإلطعام،
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلامء ،واستدلوا بأن النص القرآين مل يذكر غري العتق
والصيام ،وكفارة الصيام يف جرمية القتل أبلغ أثر ًا يف تهذيب النفس“ ،والكفارات
* سنن ابن ماجة ،كتاب الصيام ،باب يف املرأة تصوم بغري إذن زوجها ،وصححه األلباين.
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مقدرة حدد الشارع أنواعها ومقاديرها من أجل هذا ،فهي ال تجب إال فيام أوجبها
ّ
(...إ َذا َأ َم ْرت ُُك ْم ِب َأ ْم ٍر َف ْأتُوا
الشارع بنص رصيح”((( ،وقال النبي ،صىل الله عليه وسلمِ :
اس َت َط ْع ُت ْم)
مِ ْن ُه َما ْ

(((

وامل ّتبع يف الكفارات النص ،وال يجوز القياس عليها.
وبالتايل؛ فإن مجلس اإلفتاء األعىل يف فلسطني أكد عىل ما جاء يف نص قراره
رقم 47/ 3 :بتاريخ 2004/ 5/ 31م ،من حيث االلتزام بالنص القرآين ،فيام يتعلق
بكفارة القتل الخطأ ،وال مجال للقياس عىل كفارة الظهار ،ولذلك ال ُيطالب القاتل
خطأ بإطعام ستني مسكين ًا ،ويسقط عنه الصيام إذا كان غري قادر عليه ،فالله سبحانه
ال يكلف نفس ًا إال وسعها ،والله تعاىل أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 .1الترشيع الجنايئ.683/ 1 :
ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّلم.
اب الاِ ْقتِ َداءِ ِب ُس َن ِن َر ُس ِ
ُ
 .2صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنةَ ،ب ُ
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الطب النبوي لألبدان
الشيخ د .أحمد شوباش  /مفتي محافظة نابلس

يتنوع التداوي يف البدن إىل نوعني ،فإذا كان مصدر الدواء هدي النبي  يف
املداواة ،فيسمى الطب النبوي ،وقد يكون مصدره العقل والخربات.
واملقصود بالطب النبوي لألبدان:

التوجيهات الطبية والوصفات الدوائية الواردة يف أبواب السنة املطهرة الصحيحة،
أقره(*).
ويشمل مداواة النبي  لنفسه أو لغريه ،سواء أمر به أم ّ
ويشتمل الطب النبوي عىل ثالث ُس ُبل أساسية ،هي:
السبيل األوىل :تقوم عىل مجموعة من النصائح التي تعالج القلوب ،وتعمل
عىل تقويتها ،من خالل الدعاء ،واالستشفاء بالقرآن ،وصدق التوكل عىل الله ،واالعتامد
عليه ،والصدقة ،وصلة الرحم.
يقول ابن القيم( :بل هاهنا من األدوية التي تشفي من األمراض ما مل ِ
يهتد إليها
عقول أكابر األطباء ،ومل تصل إليها علومهم وتجاربهم ،وأقيستهم من األدوية القلبية
* كنعان :املوسوعة الطبية الفقهية .645 :القره داغي واملحمدي :فقه القضايا الطبية املعارصة.125 :
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والروحانية ،وقوة القلب ،واعتامده عىل الله ،والتوكل عليه ،وااللتجاء إليه ،واالنطراح
واالنكسار بني يديه ،والتذلل له ،والصدقة ،والدعاء ،والتوبة ،واالستغفار ،واإلحسان
إىل الخلق ،وإغاثة امللهوف ،والتفريج عن املكروب ،فإن هذه األدوية قد جربتها
األمم عىل اختالف أديانها ومللها ،فوجدوا لها من التأثري يف الشفاء ما ال يصل إليه
علم أعلم األطباء ،وال تجربته ،وال قياسه.
وقد جربنا نحن وغرينا من هذا أمور ًا كثرية ،ورأيناها تفعل ما ال تفعل األدوية
الحسية ،بل تصري األدوية الحسية عندها مبنزلة أدوية الطرقية عند األطباء ،وهذا جار
عىل قانون الحكمة اإللهية ليس خارج ًا عنها ،ولكن األسباب متنوعة ،فإن القلب متى
ومرصفها عىل ما يشاء،
اتصل برب العاملني ،وخالق الداء والدواء ،ومدبر الطبيعة
ِّ
كانت له أدوية أخرى غري األدوية التي يعانيها القلب البعيد منه ،املعرض عنه ،وقد
علم أن األرواح متى قويت ،وقويت النفس والطبيعة تعاونا عىل دفع الداء وقهره،
فكيف ينكر ملن قويت طبيعته ونفسه ،وفرحت بقربها من بارئها ،وحبها له ،وتنعمها
بذكره ،وانرصاف قواها كلها إليه ،وجمعها عليه ،واستعانتها به ،وتوكلها عليه ،أن
يكون ذلك لها من أكرب األدوية ،وأن توجب لها هذه القوة دفع األمل بالكلية ،وال ينكر
هذا إال أجهل الناس ،وأغلظهم حجاب ًا ،وأكثفهم نفس ًا ،وأبعدهم عن الله وحقيقة
اإلنسانية)(*).
* الطب النبوي.11 - 10 :
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وهذه السبيل من خصوصية الطب النبوي ،وال يعرفه أطباء الدنيا بأرسها ،وال

غريهم ،إال باالطالع عىل الوحي.
السبيل الثانية  -الحمية والوقاية:

فقد حث النبي  عىل االعتدال يف األكل والرشب ،وتنظيم املعدة ،ومراتب
ِ
الغذاء ثالثة :أحدها :مرتبة الحاجة ،والثانية :مرتبة الكفاية ،والثالثة :مرتبة الفضلة((( .
(((
ول اللهِ َ يقُ ُ
(سمِ ْع ُت َر ُس َ
ولَ :ما َملأَ َ ا ْب ُن َآد َم
وعن املقدام بن معدي كرب  ،قالَ :

ام،
ان لاَ َم َحا َل َةَ ،ف ُث ُل ُث َط َع ٍ
ِو َع ًاء شرَ ًّا مِ ْن َب ْط ٍنَ ،ح ْس ُب ا ْب ِن َآد َم ُأكُلاَ ٌت ُيقِ ْم َن ُص ْل َب ُهَ ،ف ِإ ْن َك َ
ابَ ،و ُ�ث ُل ٌث لِ َنفْ ِسهِ )(((.
َو ُ�ث ُل ُث شرَ َ ٍ
وتشمل الوقاية ما أمر به اإلسالم من النظافة والطهارة يف العبادات وغريها ،وقد
بني القرآن أن الله يحب الطهارة وأصحابها ،فقال{ :فِ يهِ رِ َج ٌ
ون َأ ْن َي َت َط َّه ُروا َوال َّل ُه
ال ُي ِح ُّب َ
ين}
ني َو ُي ِح ُّب ا ْل ُم َت َط ِّه ِر َ
ين}(التوبة ،)108 :وقال تعاىل{ِ :إ َّن ال َّل َه ُي ِح ُّب ال َّت َّو ِاب َ
ُي ِح ُّب ا ْل ُم َّط ِّه ِر َ
(البقرة ،)222 :كام يدخل يف هذا الباب الرياضة البدنية الحاصلة يف بعض العبادات؛
كالصالة ،والحج ،والعمرة ،والرياضة النفسية املرتتبة عىل الصيام ،وإنشاء األرسة
الصحيحة من خالل اختيار الزوجة الصالحة السليمة ،والزوج القوي هذا يف جانب
 .1الطب النبوي.16 :
 .2هو املقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي ،أبو كرمية قدم عىل النبي ، ،مع وفد كندة ،مات بالشام سنة
سبع ومثانني للهجرة .ابن األثري :أسد الغابة :478/ 42 :ت .5070 :ابن عبد الرب :االستيعاب يف معرفة األصحاب:
 :1482/ 4ت.2562 :
 .3مسند أحمد ،مسند الشاميني ،حديث املقدام بن معدي كرب الكندي أيب كرمية عن النبي  :422 /28 :ح:
 ،17186وقال شعيب األرنؤوط :رجاله ثقات.
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الوجود ،أما يف جانب العدم ،فيدخل فيه تحريم اإلسالم للمسكرات واملخدرات،
وكل ما يرض بالصحة ،فض ًال عن الوقاية من األمراض املعدية ،ووضع قواعد الحجر
الصحي(((.
السبيل الثالثة  -التداوي وبعض الوصفات الطبية النبوية:

للنبي  يف التداوي منهج يقوم عىل ما يأيت((( :
 - 1األمل بالله ،وربط األسباب باملسببات ،وأن ذلك كله بيد الله ،دل عىل ذلك ما
الداءِ َ ،ب َر َأ ِب ِإ ْذ ِن اللهِ
يب َد َو ُاء َّ
رواه جابر عن النبي  أنه قال( :لِ ُك ِّل َد ٍاء َد َو ٌاءَ ،ف ِإ َذا ُأ ِص َ
(((
(ما َأن َْز َل ال َّل ُه َد ًاء ِإلاَّ َأن َْز َل َل ُه
َع َّز َو َج َّل)  ،وعن أيب هريرة  قال :قال رسول الله َ :

ِشفَ ًاء)((( .والحديثان وغريهام يدالن عىل أمور أهمها:
 إثبات األسباب واملسببات ،فالله جعل أكل الطعام مذهب ًا للجوع ،وجعل األدويةأسباب ًا لشفاء األمراض.
 إن الشفاء يتحقق إذا أصاب املرض دواءه الخاص به ،فلكل مرض عالجه ،وهذايدعو إىل الفهم العميق ،والتمحيص الدقيق يف علم الطب ،فليس كل دواء ،وإن
كان فعا ًال يصلح لعالج أي مرض.
ول ال َّلهِ َ ،أ َن َت َد َاوى؟ َفقَ َ
 إن التداوي ال ينايف التوكل((( ،ويف سؤال األعرابَ ( :يا َر ُس َال:
 .1القره داغي واملحمدي :فقه القضايا الطبية املعارصة.127 - 126 :
 .2ن .م 127 :وما بعدها .ابن قيم الجوزية :الطب النبوي 13 :وما بعدها.
 .3صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما أنزل الله داء إال أنزل له شفاء.
 .5الفقه اإلسالمي وأدلته.5204/ 7 :
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َت َد َاو ْوا َف ِإ َّن ال َّل َه َع َّز َو َج َّل َل ْم َي َض ْع َد ًاء ِإلاَّ َو َض َع َل ُه َد َو ًاء ،غَ يرْ َ َد ٍاء َو ِاح ٍد ا ْل َه َر ُم)((( ،ويقال
ملن أنكر التداوي :إذا كان الجوع قدر ًا ،وهو يرد بتناول الطعام ،وهو قدر أيض ًا،
وكذلك العطش ،والحر ،والربد يرد بأقدار الله تعاىل ،والناس تبارش األسباب التي
تجلب املنافع وتدفع املضار ،ومنكر التداوي ينبغي له أال يبارش سبب ًا من أسباب جلب
املنافع أو دفع املضار؛ ألن املنفعة واملرضة إن قدرتا ،مل يكن بد من وقوعهام ،وإن
مل تقدرا مل يكن سبيل إىل وقوعهام ،ويف ترك األسباب خراب الدين والدنيا وفساد
العامل ،وهذا ال يقوله إال دافع للحق ،كاملرشكني الذين احتجوا عىل رشكهم بالقدر،
فقالوا َ { :ل ْو َش َاء ال َّل ُه َما َأشرْ َ ْك َنا َولاَ آ َب ُاؤنَا}(األنعام ،)148 :وقالواَ { :ل ْو َش َاء ال َّل ُه َما َع َب ْدنَا مِ ْن
ُدونِ هِ مِ ْن شيَ ْ ٍء ن َْح ُن َولاَ آ َب ُاؤنَا} (النحل ،)35 :فهذا قالوه دفع ًا لحجة الله عليهم بالرسل.
ويقال للسائل :بقي قسم ثالث مل تذكره ،وهو أن الله قدر كذا وكذا بهذا السبب،
فإن أتيت بالسبب حصل املسبب ،وإال فال.
يقول ابن حجر يف األحاديث التي تتحدث عن إنزال الداء والدواء من الله( :وفيها
إثبات األسباب ،وأن ذلك ال ينايف التوكل عىل الله ملن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره ...
والتداوي ال ينايف التوكل كام ال ينافيه دفع الجوع والعطش باألكل والرشب)(((.
 األمل العريض بالشفاء وباستكشاف األدوية لألمراض جميعها ” لكل داء دواء “فهذا مدعاة للتعلق بروح الرجاء وزوال حرارة اليأس عند املريض ،وتبقى مسؤولية
 .1سنن أيب داود ،كتاب الطب ،باب الرجل يتداوى ،وصححه األلباين.
 .2فتح الباري رشح صحيح البخاري.135 / 10 :
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الطبيب والعامل واملخربي قامئة وفق ما يستطيعون بذله.
 - 2أن فيام ذكره النبي  أو فعله حول الطب والعالج ،يدل بوضوح عىل أهمية
الطب يف الحياة ،ومن ذلك ما ذكره ابن القيم من هدي النبي  يف عالج الحمى،
واستطالق البطن ،ويف الطاعون والوقاية منه ،ويف داء االستسقاء ،وعالج الجرح،
والحكة ،وذات الجنب ،والصداع ،والشقيقة ،والرمد ،والسحر ،والعني ،ويف العالج
برشب العسل ،والحجامة ،واليك ،وقطع العروق ،وغري ذلك((( .إضافة إىل ذكر بعض
األعشاب الطبية ،وبعض الفاكهة ونحوها يف العالج ،وكل هذا من رحمة الرشيعة
بالناس؛ أبدانهم وقلوبهم ونفوسهم.
 - 3إن عالج النبي  للمرض ثالثة أنواع((( :أحدها :باألدوية الطبيعية ،والثاين:
باألدوية اإللهية ،والثالث :باملركب من األمرين.

 .1ابن قيم الجوزية :الطب النبوي 21 :وما بعدها ،وانظر هذه الفصول أيض ًا :األصفهاين :الطب النبوي212 / 1 :
وما بعدها.
 .2ابن قيم الجوزية :ن .م.20 :
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النداء يف القرآن الكريم
أ .كامل بواطنة /مدير دائرة الكتب الرتبوية سابق ًا

من األساليب اللغو ّية التي استعملها القرآن الكريم أسلوب النداء ،والنداء هو دعوة
لغوي للتواصل،
املخاطب إىل االنتباه واالستجابة بوسائل مخصوصة ،وهو أسلوب
ّ
العيل األعىل إىل خلقه ،و ّ
ّ
ملا
وبخاصة عندما يأيت من
بالحب،
وأسلوب النداء يشعرك
ّ
ّ
حب ًا لهم ،وحرص ًا عليهم ،وواجب ا ُ
ملنادى حني يطرق نداء
كانوا عباده ،فقد ناداهم؛ ّ
الله سمعه أن يصيغ السمع.
أدوات النداء:

أهمها:
النداء له عنرصان ،هام أداة النداء واملنادى ،وللنداء أدواتّ ،
 (يا) ،وهي أشهرها ،وينادى بها القريب والبعيد.نفسي ًا.
 الهمزة (أ) ،وأي ،وينادي بهام القريب مكاني ًا أوّ
 ( أيا) ،و(هيا) ،وينادى بهام البعيد.األدوات التي استعملها القرآن الكريم يف النداء:

استخدم القرآن الكريم أداة واحدة هي(يا) ،وهي أشهر أدوات النداء ،وهي
موضوعة ملطلق النداء ،وعندما يذكر النداء هي أول ما يقفز إىل الذهن ،وهي مماّ
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ينادى بها القريب والبعيد ،و ُب ْع ُد الله سبحانه ليس ُبعد ًا زماني ًا أو مكاني ًا ،بل هو ُبعد
منزلة ومرتبة ،ور ّبنا قريب إذا نادى ،وقريب إذا نُودي.
حذف أداة النداء:

ورد النداء يف القرآن الكريم مع حذف أداة النداء ،وحذفها يشعر بقرب املنادى،
ّ
ولعل هذا يظهر بجالء يف نداء إبراهيم ،عليه السالم ،لر ّبه يف سورة إبراهيم ،يف
وس ُف
اآليات من ،)41 - 35( :ويظهر يف مواضع أخرى ،منها ما جاء يف قوله تعاىلُ { :ي ُ

اس َتغْ فِ ِري لِ َذن ِْب ِك}(يوسف.)29 :
َأ ْع ِر ْ
ض َع ْن َه َذا َو ْ

أغراض النداء:

أهمها:
للنداء يف القرآن الكريم أغراض كثريةّ ،
يتنبه ،وأن يصغي
تنبيه الغافل :وهذا هو الغرض األساس ،وواجب من ينادى أن ّ
تفضل وإشفاق وتح ُّنن.
سمعه ملن ناداه ،ومناداة الله لخلقه فيها ّ
الرشد،
 -النداء من أجل أمر خطري :وذلك بعد التفات املنادى؛ ذلك ليصل به إىل ّ

ين َآم ُنوا اتَّقُ وا ال َّل َه َو ْل َت ْن ُظ ْر َنفْ ٌس َما َق َّد َم ْت لِ غَ ٍد
ومن أمثلة ذلك قوله سبحانهَ { :ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين َآم ُنوا اتَّقُ وا
ري بمِ َ ا َت ْع َم ُل َ
ون}(الحرش ،)18:وقوله سبحانهَ { :ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
َواتَّقُ وا ال َّل َه ِإ َّن ال َّل َه َخ ِب ٌ

ين َآم ُنوا
ال َّل َه َح َّق تُقَ اتِ هِ َولاَ تمَ ُ وت َُّن ِإلاَّ َو َأ ْن ُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
ون} (آل عمران ،)102:وقولهَ { :ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
اتَّقُ وا ال َّل َه َو ُقو ُلوا َق ْولاً

يدا}(األحزاب)70:
َس ِد ً

سيد الخلق ،فلم يناده ر ّبه باسمه
 -التكريم والتعظيم :ونلمس هذا يف نداء ّ

الر ُس ُ
ول}
قط ،بل ناداه مبهمته يف الرسالة
ّ
والنبوةَ { ،ي َاأ ُّي َها ال َّن ِب ُّي}(األحزابَ { ،)45:ي َاأ ُّي َها َّ
(املائدة ،)67:وورد هذا يف آيات أخر.
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الر ْؤ َيا ِإنَّا َك َذلِ َك
التحبب :ومنه قوله
سبحانه{:ون َ
َ
يم* َق ْد َص َّد ْق َت ُّ
َاد ْي َن ُاه َأ ْن َي ِاإ ْب َر ِاه ُ
ّ

ني} ( الصافات.)105 - 104:
ن َْج ِزي ا ْل ُم ْح ِسنِ َ

 التمني :ويأيت مع (ليت) ،من أمثلة ذلكَ { :يقُ ُول َيا َل ْي َتنِ ي َق َّد ْم ُت لِ َح َياتيِ }(الفجر،)24:
َس ًيا َم ْن ِس ًّيا} (مريم.)23:
َ{قا َل ْت َيا َل ْي َتنِ ي مِ ُّت َق ْب َل َه َذا َو ُك ْن ُت ن ْ

اب َق ْد َج َاء ُك ْم َر ُسو ُل َنا
 -التوبيخ والتقريع :من أمثلة ذلك قوله سبحانهَ { :ي َاأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ

ُور
ون مِ َن ا ْل ِك َت ِ
ريا مِ ماَّ ُك ْن ُت ْم تُخْ فُ َ
اب َو َي ْعفُ و َع ْن َكثِ ٍري َق ْد َج َاء ُك ْم مِ َن ال َّلهِ ن ٌ
ُي َبينِّ ُ َل ُك ْم َكثِ ً
ني}(املائدة.)15:
اب ُم ِب ٌ
َوكِ َت ٌ

اب َت َعا َل ْوا ِإلىَ َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء
 الرتغيب والتأليف ،ومنه قوله سبحانه{ُ :ق ْل َي َاأ ْه َل ا ْل ِك َت َِب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم َألاَّ ن َْع ُب َد ِإلاَّ ال َّل َه َولاَ نُشرْ ِ َك ِبهِ َش ْي ًئا( }...آل عمران.)64:
نداء الله سبحانه للمؤمنني:

عز ّ
وجل،
نال أهل اإلميان يف القرآن الكريم درجة عالية من
املحبة عند اللهّ ،
ّ
فهم أحباب الله؛ ولذا أكرث من مناداتهم ،وقد كانوا أكرث املنادين ،وجاء هذا يف
مرة واحدة ،وجاءت
مرة ،ومل يناد أهل الكفر إال ّ
الفرتة املدنية ،فنودوا تسع ًا ومثانني ّ
هذه املناداة يف اآلخرة حيث انتهى التكليف ،وهم يف دار جزاء ،والنداء هنا -والله
نا ت ُْج َز ْو َن َما
ين َكفَ ُروا لاَ َت ْع َت ِذ ُروا ا ْل َي ْو َم ِإ مَّ َ
أعلم -أريد به السخرية والتيئيسَ { :ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ون} (التحريم ،)7:فقد أنذرناكم فلم تستجيبوا ،واليوم لن تنفع معذرتكم،
ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون}(الكافرون ،)1:فهذا ليس نداء مبارش ًا من
وبالنسبة إىل قوله سبحانه{ُ :ق ْل َي َاأ ُّي َها ا ْل َكافِ ُر َ
الله ،بل هو أمر من الله لرسوله؛ ليناديهم.
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عامة:
نداء الله للناس ّ

{و َلقَ ْد َك َّر ْم َنا َبنِ ي َآد َم} (اإلرساء ،)70 :ومن مظاهر تكرميه
كرم الناس جميع ًا َ
الله سبحانه ّ
املكية جاء النداء للناس يف القرآن الكريم “عرشين
لهم أنّه ناداهم ،ويف الفرتة
ّ
عامة ،ونودي الناس عامة يف
مرة” ،وهذا يشمل الناس جميع ًا ،واإلسالم جاء للناس ّ
ّ
وأن ال فضل ألحد عىل
بعض اآليات بـ” يا بني آدم”؛ ليشعر الناس ّأن أباهم واحدّ ،
ان َما غَ َّر َك
أحد إال بالتقوى .ونودي اإلنسان جنس اإلنسان يف موضعني { َي َاأ ُّي َها الإْ ِ ن َْس ُ
ان ِإن ََّك َكادِ ٌح ِإلىَ َر ِّب َك َك ْد ًحا َف ُملاَ
ِب َر ِّب َك ا ْل َك ِر ِ
يم} (االنفطارَ { ،)6:ي َاأ ُّي َها الإْ ِ ن َْس ُ

قِ يهِ } (االنشقاق.)6:

وقفات مع آيات نادى الله بها املؤمنني:

وإما يحذرهم
محبة ،وهو ّإما يرغبهم يف خريّ ،
نداء الله سبحانه للمؤمنني دليل ّ
من رشّ  ،وال بأس أن نقف وقفات رسيعة مع آيات نودي بها املؤمنون ،ومنها:
ني}(التوبة ،)119:ومن
الصادِ قِ َ
 قوله تعاىلَ { :ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َين َآم ُنوا اتَّقُ وا ال َّل َه َو ُكونُوا َم َع َّ
املالحظ ّأن الله سبحانه بعدما أمر املؤمنني بالتقوى د ّلهم عىل أعظم خلق ّ
يدل عىل
التقوى ،وهو الصدق ،والصدق أمارة من أمارات اإلميان ،واملداومة عىل الصدق متنح
الر ُس َ
ول َف ُأو َلئِ َك
املسلم رتبة الصديقني ،الذين سيحرشون مع األنبياء َ
{و َم ْن ُي ِط ِع ال َّل َه َو َّ
ني َو ُّ
ني َو َح ُس َن ُأو َلئِ َك
الصالِ ِح َ
الص ِّديقِ َ
ين َأن َْع َم ال َّل ُه َع َل ْي ِه ْم مِ َن ال َّن ِب ِّي َ
َم َع ا َّل ِذ َ
ني َو ِّ
الش َه َداءِ َو َّ

ألن الكذب أشهر صفات املنافقني.
َرفِ يقً ا}(النساء ،)69:ولذا ال يكون املسلم كذاب ًا أبد ًا؛ ّ

ين َآم ُنوا ِإ ْن َج َاء ُك ْم َف ِاس ٌق ِب َن َب ٍإ َف َت َب َّي ُنوا َأ ْن ت ُِص ُيبوا َق ْو ًما ِب َج َها َل ٍة
 -قوله تعاىلَ { :ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

يحدث بكل ما سمع،
يتنزه أن ّ
ني}(الحجرات ،)6:فاملسلم ّ
َف ُت ْص ِب ُحوا َعلىَ َما َف َع ْل ُت ْم نَادِ مِ َ
الظن ،ويعمل عقله؛ ألنّه
أو أن يكون مذياع ًا بال تبينّ  ،بل يرت ّيث ،ويتبينّ  ،ويحسن
ّ
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وأن الله باملرصاد ،وما أكرث الباليا التي واجهها الناس من
يدرك ّأن للمسلمني حرماتّ ،
وتثبت ،كام يحدث أحيان ًا عرب مواقع
نرش اإلشاعات ومن أخبار الفاسقني بال فحص ّ
االجتامعي.
التواصل
ّ

ين َآم ُنوا لاَ َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم مِ ْن َق ْو ٍم َع ىَس َأ ْن َي ُكونُوا َخيرْ ً ا مِ ْن ُه ْم
 قوله تعاىلَ { :ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ ََولاَ نِ َس ٌاء مِ ْن نِ َس ٍاء َع ىَس َأ ْن َي ُك َّن َخيرْ ً ا مِ ْن ُه َّن}(الحجرات ،)11:ال ريب أن السخرية من عيوب
السلوك ،ومن العجب ّأن املسخور منه قد يكون خري ًا من الساخر! وعجب ًا ملن خلق

من ماء وطني كيف يسخر من مخلوق مثله خلق من ماء وطني! وما م ّنا من أحد خلق
نفسه ،والله سبحانه ال ينظر إىل صورنا ،ولكن ينظر إىل قلوبنا وأعاملنا.
الس ْل ِم َك َّاف ًة} (البقرة ،)208:فاملسلم يأخذ
 قوله تعاىلَ { :ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َِّ
ين َآم ُنوا ْاد ُخ ُلوا فيِ
الدين جملة واحدة ،فال يؤمن ببعضه ،وال يكفر ببعضه ،ومصيبة كثري من املسلمني
اليوم أنّهم يأخذون من الدين ما يتوافق مع هواهم ومصالحهم ،وإذا ما خالف
ون
ون ِب َب ْع ِض ا ْل ِك َت ِ
اب َو َت ْكفُ ُر َ
ذم الله اليهود ،فقال{َ :أ َف ُت ْؤمِ ُن َ
مصالحهم تركوه ،ولقد ّ
الحجات ،ولك ّنه حرم
حج عدد ًا كبري ًا من
ِب َب ْع ٍض}(البقرة ،)85:ومن املسلمني مث ًال من ّ
ّ
أخواته من املرياث!
الش ْي َط ِان َو َم ْن َي َّت ِب ْع ُخ ُط َو ِ
ين َآم ُنوا لاَ َت َّت ِب ُعوا ُخ ُط َو ِ
ات
ات َّ
 -قوله تعاىلَ { :ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

الش ْي َط ِان َف ِإ َّن ُه َي ْأ ُم ُر ِبا ْلفَ ْح َشاءِ َوا ْل ُم ْن َك ِر َو َل ْولاَ َف ْض ُل ال َّلهِ َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه َما َز ىَك مِ ْن ُك ْم
َّ
يم}(النور ،)21:والشيطان كيده
مِ ْن َأ َح ٍد َأ َب ًدا َو َل ِك َّن ال َّل َه ُي َزكيِّ َم ْن َي َش ُاء َوال َّل ُه َسمِ ٌ
يع َعلِ ٌ
ضعيف ،ولك ّنه ال ييأس من إضالل ابن آدم ،فرتاه ِّ
ثم يز ّين
يشككه يف خالقه ودينهّ ،
ثم يشغله
ثم ّ
يهون عليه فعل الصغائرّ ،
له البدع ،ويحسن يف عينيه فعل الكبائرّ ،
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ثم يس ِّلط عليه
ثم يحسن له أعام ًال هناك ما هو أفضل منهاّ ،
باملباحات عن الطاعاتّ ،
جنده بأنواع األذى.

(*)

ين َآم ُنوا ِإ َذا َت َدا َي ْن ُت ْم ِب َد ْي ٍن ِإلىَ
 -قوله تعاىلَ { :ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

وه} (البقرة،)282:
َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َفا ْك ُت ُب ُ

هذا فيه حفظ للحقوق املالية ،فالناس يتكاسلون عن كتابة الدين ،واإلشهاد عليه مع
متر الليايل عليه ينىس ،وربمّ ا ّ
ويدعي أنّه ال
يتنكر للدينّ ،
ّأن الكتابة قيد ،واملرء عندما ّ
الحق ،وال تجعل مكان ًا لنسيانه ،وإنكاره.
يذكره ،فالكتابة تثبت
ّ
ين َآم ُنوا لاَ َت ْس َأ ُلوا َع ْن َأشْ َي َاء ِإ ْن ت ُْب َد َل ُك ْم َت ُس ْؤ ُك ْم} (املائدة،)101:
 قوله تعاىلَ { :ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َنبينا ،صلىّ الله عليه وس ّلم ،عن كرثة
فاملسلم ينبغي أال يكرث من األسئلة ،فقد نهى ّ
السؤال ،وكثري السؤال قد يجلب غضب الله عليه حني يعرف وال يعمل ،فيكرث من
حجج الله عليه ،وقد يسأل سؤا ًال ُيساء حني يعرف الجواب ،فقد يعرف من خالله شيئ ًا
يحب...
يسوؤه ،أو يسوء من ّ
ّ
العيل األعىل بها الناس:
وقفات مع آيات نادى

الر ُس ُ
ول ِبا ْل َح ِّق مِ ْن َر ِّب ُك ْم َفآمِ ُنوا َخيرْ ً ا َل ُك ْم}
اس َق ْد َج َاء ُك ُم َّ
 قوله تعاىلَ { :ي َاأ ُّي َها ال َّن ُعامة ،وكيف ال يرحمهم وهم خلقه؟ ومن هنا
(النساء ،)170:هنا تتجلىّ رحمة الله بالناس ّ
بالحق من ر ّبه ،واإلميان فيه
فهو يدعوهم إىل اإلميان بالرسول الخاتم ،الذي جاء
ّ
الخري ّ
كل الخري ،ومن ّ
غني عن عباده ،فالخري باإلميان يعود
تنكب الطريق ّ
فإن الله ّ
عىل من يؤمن ،فهل يستجيب الناس لهذا النداء الرباينّ ؟
يد}(فاطر،)15:
اس َأ ْن ُت ُم ا ْلفُ قَ َر ُاء ِإلىَ ال َّلهِ َوال َّل ُه ُه َو ا ْلغَ نِ ُّي ا ْل َحمِ ُ
 قوله تعاىلَ { :ي َاأ ُّي َها ال َّن ُبترصف.
* موقع جريدة األنباء الكويتية عىل اإلنرتنت،
ّ
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فام أفقر الخلق إىل الله ،أليس هو من يرزقهم؟ أليس هو من يحفظهم؟ أليس هو
من حباهم بالفهم والجوارح؟ أليس مرجوعهم إليه وهو الذي سيحاسبهم؟ ما أضيع
الغني عن خلقه ،ومع هذا فهو حميد ّ
لكل
إن الله هو
الناس إن وكلوا إىل أنفسهم! ّ
ّ
من يطيع.
نا َبغْ ُي ُك ْم َعلىَ َأنْفُ ِس ُك ْم}(يونس ،)23:هذه اآلية فيها تحذير
اس ِإ مَّ َ
 قوله تعاىلَ { :ي َاأ ُّي َها ال َّن ُيخالن أحد أنّه سيفلت من عقاب
وأي تحذير ،فعاقبة البغي تعود عىل صاحبها ،وال
ّ
ّ
ولكن الله
يظن ّأن جرمه سيميض بال عقاب،
الله ،فال ّ
ّ
بد أن يجرع حرسات بغيه ،قد ّ
ليس غاف ًال عماّ يعمل الظاملون ،فقد يمُ هلهم؛ ليتوبوا ،أو استدراج ًا لهم ،وأخذه أليم
شديد ،وكم رأينا من باغني عادت عاقبة بغيهم عليهم ،وهذا عقاب الدنيا ،فكيف
بعقاب اآلخرة؟!
ميدان النداء يف القرآن الكريم ميدان فسيح ،ويف كتاب الله آيات كثرية نادى الله
عامة ،ونادى بها من شاء وما شاء من خلقه
بها املؤمنني ،ونادى بها الناس وبني آدم ّ
فنتأملها ونتد ّبرها ،ففيها الخري يف معاشنا ومعادنا ،وفيها
جدير بنا أن نقف عندها،
ّ
الوقاية لنا من ّ
كل رشّ .
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مرضب األمثال
إعداد :أ .هالة عقل  /رئيس قسم املطبوعات  -دار اإلفتاء الفلسطينية

اإلسالم هو الدين الكامل الذي أكرم الله به البرشية ،وباإلسالم تتحقق سعادة
عز وجل خلق هذا الكون العظيم ليدل عىل عظمته
اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ،فالله َّ
وقدرته وكامل علمه ،وجعل لكل مخلوق فيه سنة يسري عليها ،وبها يتحقق مراد الله
منه ،وملا خلق الله اإلنسان َس َّخر له ما يف الساموات وما يف األرض ،وأنزل عليه
وزوده بآالت العلم واملعرفة ،كالسمع والبرص والعقل،
الكتب ،وأرسل إليه الرسلَّ ،
ورشفه بعبادة الله وحده ال رشيك له.
وقد أكمل الله لنا الدين ،وأتم به النعمة ،وريض اإلسالم لنا دين ًا ،فمن َق ِب َل ُه سعد
يف الدنيا ،ودخل الجنة يوم القيامة ،ومن أعرض عنه شقي يف الدنيا ،ودخل النار يوم
القيامة ،ولن يقبل الله من أحد دين ًا غري اإلسالم.
ُ
مثل املسلم:
الشجرة التي

ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر ،ريض الله عنهامَ ،ق َ
(:إ َّن مِ َن
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َم ِ
ُ
الش َج ِر َش َج َرةً َال َي ْسقُ ُط َو َر ُق َهاَ ،و ِإن ََّها َمث َُل ا ُ
َّ
مل ْسلِ ِمَ ،ف َح ِّد ُثونيِ َما ِه َيَ ،ف َو َق َع ال َّن ُ
اس فيِ
87

جملة اإلسراء

العدد  159رمضان /شوال 1443هـ نيسان /أيار 2022م

الب َوادِ يَ ،ق َ
ال َع ْب ُد ال َّلهِ َ :و َو َق َع فيِ َنفْ سيِ
َش َج ِر َ
ول ال َّلهِ ؟ َق َ
َما ِه َي َيا َر ُس َ
الِ :ه َي ال َّنخْ َل ُة)

اس َت ْح َي ْي ُتُ ،ث َّم َقا ُلواَ :ح ِّد ْث َنا
َأن ََّها ال َّنخْ َل ُةَ ،ف ْ

(*)

جاء يف عمدة القاري أن َق ْوله( :مثل ا ْل ُمسلم)ِ ،بفَ ْتح ا ْلمِ يم والثاء َم ًعا فيِ رِ َوا َية،
َوفيِ رِ َوا َية أخرى :مثلِ ،ب َكسرْ ا ْلمِ يم َو ُس ُكون الثَّاءَ .ق َ
ال ا ْل َج ْو َه ِري :مثل ،كلمة َت ْس ِو َية.
ثم قيل لِ ْلقَ ْو ِل السائر املمثل
ُيقَ الَ :ه َذا مثله ومثيله .كَماَ ُيقَ ال :شبهه وشبيهه ،بمِ َ ْعنىَّ .
مرضبه مبورده :مثلَ ،ومل يضرْ ُبوا مث ًال َولاَ َر َأ ْو ُه َأهال للتسيريَ ،ولاَ َج ِد ًيرا بالتداول
َوا ْلقَ ُبول إ َّال قو ًال فِ يهِ غرابة من بعض ا ْل ُو ُجوه.

معانيِ َ ،ورفع األستار َعن ا ْل َحقَ ائِ قَ ،ف ِإن
فلرضب ا ْلمثل َش ْأن فيِ إبراز خبيئات ا ْل َ
ورة ا ْل ُم َحقق ،واملتوهم فيِ معرض ا ْل ُم َت َيقنَ ،وا ْلغَ ائِ ب َك َأن َُّه
الأْ َ ْمثَال تري املخيل فيِ ُص َ

مشاهدَ ،ولاَ يضرْ ب مثل إ َّال َقول فِ يهِ غرابةَ ،ف ِإن قلتَ :ما املورد َو َما املرضب؟ قلت:
َ
ورة ا َّلتِ ي شبهت َبها.
يها َذلِ ك القَ ْول ،واملرضب ِه َي ُّ
املوردُّ :
ورة ا َّلتِ ي ورد فِ َ
الص َ
الص َ

الصفة الغريبة،
واستعري ا ْلمثل ُه َنا كاستعارة الأْ سد للمقدام ،ل ْل َحال العجيبةَ ،أو ّ

ريها،
َك َأن َُّه قيلَ :حال ا ْل ُمسلم العجيب َّ
الش ْأنَ ،كحال ال َّنخْ َلة ،ووجه الشبه َك رْ َ
ثة َخ َ
الد َوامَ ،و َك َذلِ َك ا ْل ُمؤمن خري ُكله ،من
َرها ،ووجودها عىل َّ
ودوام ظلهاَ ،وطيب ثمَ َ
الص َد َقة َو َسائِ ر
َك رْ َ
ثة طاعاتهَ ،و َم َكارِم أخالقه ،ومواظبته عىل صلاَ ته وصيامه َوذكره َو َّ
َّ
ميان ثابت فيِ قلب ا ْل ُمؤمن ،كثبات ال َّنخْ َلة فيِ منبتهاَ ،وشبه ْارتِ فَ اع عمله
الط َاعات ،والإْ ِ َ
ميان وثوابه فيِ كل
ِإلىَ السَّماَ ء بارتفاع فروع ال َّنخْ َلةَ ،و َما يكتسبه ا ْل ُمؤمن من بر َكة الإْ ِ َ
* صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب قول املحدث حدثنا وأخربنا وأنبأنا.
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كلها من الرطب َوال َّت ْمر ،وقوله:
السنة َ
َوقت وزمان بمِ َ ا ي َنال من ثمَ َر ال َّنخْ َلة فيِ َأ ْو َقات ّ
ال ا ْبن عمر :مل يخف َع ّ
يل َأن ََّها ال َّنخْ َلةَ ،ف َم َن َعنِ ي َأن َأ َتك ّلم َ
ون َما ِه َي؟ َق َ
مل َكان سني،
َأ َت ْد ُر َ
َفقَ َ
ال َر ُسول اللهَ ،ع َل ْيهِ الصالة والسَّلاَ مِ :
(ه َي ال َّنخْ َلة).
استِ ْح َباب ِإ ْلقَ اء ا ْل َعامل ا ْل َم ْس َأ َلة عىل َأ ْص َحابه ليخترب أفهامهم،
ويفيد الحديث ْ
(((

ويرغبهم فيِ ا ْلفِ كر ،وفِ يهِ أيض ًا توقري ا ْل ِك َبار ،وعدم الكالم يف حرضتهم ،وكذلك
االستحياء يف غري العلم.
وهذا الحديث يؤكد عىل جواز رضب الأْ َ ْمثَال واألشباه ِلز َي َادة األفهام ،وتصوير
ِّ
الذ ْهن ،وتحديد ا ْلفِ كرَ ،وال َّن َظر فيِ حكم ا ْل َحادِ َثة.
ا ْل َ
معانيِ فيِ
مثل تنمية الصدقة كاملهر والجبل:

للصدقات منافع وفوائد وفضائل ،ينبغي للمسلم أن يتأملها ،وأن يجتهد يف
سبب يف دعاء املالئكة لإلنسان أن يزيد الله
تحصيلها ،ونيل أجرها وثوابها؛ فالصدقة ٌ
تعاىل يف ماله ،وأن ُيبارك له يف رزقه ،والصدقة تزيد يف مال اإلنسان وتباركه ،وتدفع
رصيد يدخره الله تعاىل لعباده املتصدقني يف الدار اآلخرة؛
عنه املرضات ،والصدقة
ٌ
شكر من العبد لنعم الله تعاىل عليه.
من األجر العظيم ،والثواب الجزيل ،وفيها ٌ

ول ال َّلهِ َ ،صلىَّ
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
فع ْن َأبيِ ُه َر ْي َرةَ َ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُهَ ،ق َ
(م ْن
ُ
َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ :

َت َص َّد َق ِب َع ْد ِل تمَ َْر ٍة مِ ْن َك ْس ٍب َط ِّي ٍبَ ،و َال َيقْ َب ُل ال َّل ُه ِإلاَّ َّ
الط ِّي َبَ ،و ِإ َّن ال َّل َه َي َتقَ َّب ُل َها ِب َيمِ ينِ هِ ،

الج َب ِل)
يها لِ َص ِاح ِبهِ  ،كَماَ ُي َربيِّ َأ َح ُد ُك ْم َف ُل َّو ُهَ ،ح َّتى َت ُك َ
ُث َّم ُي َر ِّب َ
ون مِ ث َْل َ
 .1عمدة القاري ،البن بطال.13/ 2 :

(((

 .2صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة من كسب طيب لقوله{ :ويريب الصدقات والله ال يحب كل كفار أثيم* إن الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون}( .البقرة)277 - 276 :
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عدل تمَ َْرة)ُ ،ه َو َما َعادل
(م ْن َت َص َّد َق ِب ْ
جاء يف عمدة القاري ،أن معنى َق ْولهَ :

الشء من غري جنسه ،وبالفتح َما عادله من جنسهَ .تقولِ :ع ْن ِدي عدل دراهمك من
يَّ ْ
الد َر ِاهمَ .و َق َ
قيمة تمَ َْرة.
الث َِّياب َوعدل دراهمك من َّ
ال ا ْلخطابيِ ّ (ِ :ب ْ
عدل تمَ َْرة) َأيَ :
َوزعم ا ْبن ُق َت ْي َب َ
احتج بقوله َت َعالىَ {َ :أو َع ُ
دل َذلِ ك صياما}
ة:أن ا ْل ْ
عدلِ ،با ْلفَ ْتح :ا ْلمثلَ ،و ْ
(الْماَ ئِ َدةَ .)95 :
يزة لعدل تمَ َْرة ليمتاز
وق ْوله( :من كسب طيب) َأيَ :حلاَ لَ ،و ِهي صفة ُم َم َ

(ولاَ يقبل الله ِإلاَّ ّ
كسب ا ْل َخبيث ا ْل َح َرامَ .
الطيب) جم َلة ُم ْعترَ َضة َوارِ َدة عىل
وق ْولهَ :
ا ْل ْ
يدا وتقرير ًا للمطلوب فيِ ال َّنفَ قَ ةَ ،
وق ْوله(ِ :ب َيمِ ينِ هِ )
َس ِبيل ا ْلحصرْ َبني الشرَّ ْط َوا ْل َج َزاءَ ،ت ْأكِ ً
قبول ،لأِ َ ن فيِ عرف ال َّناس َأن َأيمْ َ انهم مرصدة ملا عز من الأْ ُ ُمور،
ليدل ِبهِ عىل حسن ا ْل ُ

َوقيل :ا ُ
قبولَ .
يها لِ َص ِاح ِبهِ  ،كَماَ ُي َربيِّ َأ َح ُد ُك ْم َف ُل َّو ُه)َ ،و ُه َو
مل َراد َ
وق ْولهُ ( :ث َّم ُي َر ِّب َ
رسعة ا ْل ُ

الص َد َقة نتاج ا ْل َع َملَ ،ف ِإذا
ا ْل ْ
مهر الذي يكرب ،لأِ َ َّن الصدقة ِتزيد زِ َي َادة َب ِّي َنةَ ،ف َك َذلِ ك َّ
َكانَت من َحلاَ ل لاَ َيزال نظر الله ِإ َل ْي َها َح َّتى َت ْن َت ِهي بالتضعيفِ ،إلىَ َأن تصري التمرة

(ح َّتى تكون مثل ا ْل َج َبل)َ ،أي :كمن تصدق بمِ ثل ا ْل َج َبل،
كالجبلَ ،و ُه َو معنى َق ْولهَ :

الص َ
عينها َلي ُكون أثقل
دقات مضاعفة الأْ جر َع َل ْي َهاَ ،و ِإن ُأرِ يد ِبهِ ِّ
وتربية َّ
الز َي َادة فيِ كمية َ
يزان مل ُينكر َذلِ كَ .ح َّتى تكون أعظم من ا ْل َج َبل.
فيِ ا ْلمِ َ

(*)

مثل الذاكر لله وتارك ذلك ،كمثل الحي وامليت:

الذكر،
إن من أفضل األعامل الصالحة اليسرية التي تقرب املسلم إىل ربه جل وعال
َّ
ُ
وقد بينَّ الله تعاىل يف آية أخرى فضل الذكر ،وأنه تطمنئ به قلوب أهل اإلميان؛
* عمدة القاري.296/ 8 :
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وب}(الرعد،)28:
فقال{ :ا َّل ِذ َ
ين َآم ُنوا َو َت ْط َمئنِ ُّ ُق ُلو ُب ُهم ِب ِذ ْك ِر ال َّلهِ َألاَ ِب ِذ ْك ِر ال َّلهِ َت ْط َمئنِ ُّ ا ْلقُ ُل ُ
وجعل جزاء الذاكر أن يذكره سبحانه ،وهل هناك أرفع من أن يذكر الله سبحانه عبده
املؤمن؟! قال تعاىل{َ :ف ْاذ ُك ُرونيِ َأ ْذ ُك ْر ُك ْم َواشْ ُك ُروا ليِ َولاَ
ال ال َّن ِب ُّيَ ،صلىَّ
الَ :ق َ
فع ْن َأبيِ ُموسىَ َ ،رضيِ َ ال َّل ُه َع ْن ُهَ ،ق َ
(مث َُل ا َّل ِذي
ُ
َ
الله َع َل ْيهِ َو َس َّل َمَ :
َت ْكفُ ُر ِ
ون}(البقرة)152:

الح ِّي َوا َ
مل ِّي ِت)
َي ْذ ُك ُر َر َّب ُه َوا َّل ِذي َال َي ْذ ُك ُر َر َّب ُهَ ،مث َُل َ

(((

قال ابن بطال :هذا حديث رشيف يف فضل ذكر الله ،عز وجل ،وتسبيحه وتهليله،
وقد وردت يف ذلك أخبار كثرية منها ما روي عن أيب هريرة ،ريض الله عنه ،أنه قال:
اج َت َم َع َق ْو ٌم فيِ َب ْي ٍت مِ ْن ُب ُي ِ
اب اللهِ َ ،و َي َت َد َار ُسون َُه َب ْي َن ُه ْمِ ،إلاَّ ن ََز َل ْت
وت اللهِ َ ،ي ْت ُل َ
(و َما ْ
َ
ون كِ َت َ
يم ْن ِع ْن َد ُه)(((.
الر ْح َم ُة َو َحفَّ ْت ُه ُم ا ْل َملاَ ئِ َك ُةَ ،و َذ َك َر ُه ُم ُ
الله فِ َ
الس ِكي َن ُةَ ،وغَ ِش َي ْت ُه ُم َّ
َع َل ْي ِه ِم َّ
سببا ملغفرته تعاىل
ّ
وإن معنى أمر الله تعاىل العبد بذكره وترغيبه فيه؛ ليكون ذلك ً

له ورحمته إياه ،لقوله تعاىل{َ :ف ْاذ ُك ُرونيِ َأ ْذ ُك ْر ُك ْم} (البقرة ،)152 :وذكر الله للعبد رحمة
له ،قال أبو عثامن النهدي :إين ألعلم الساعة التي يذكرنا الله تعاىل فيها ،قيل :ومن
أين تعلمتها؟ قال :يقول الله{َ :ف ْاذ ُك ُرونيِ َأ ْذ ُك ْر ُك ْم} (البقرة ،)152 :وقال السدي :ليس من
عبد يذكر الله إال ذكره الله ،ال يذكره مؤمن إال ذكره الله برحمته ،وال يذكره كافر إال
ذكره الله بعذاب.
وروي عن عمر بن الخطاب أن الذكر ذكران :أحدهام :ذكر الله عند أوامره ونواهيه،
والثاين :ذكر الله باللسان ،وكالهام فيه األجر ،إال أن ذكر الله تعاىل عند أوامره ونواهيه
 .1صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب فضل ذكر الله ،عز وجل.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر.
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إذا فعل الذاكر ما أمر به ،وانتهى عام نُهي عنه؛ أفضل من ذكره باللسان مع مخالفة
أمره ونهيه ،والفضل كله والرشف واألجر يف اجتامعهام من اإلنسان ،وهو أال ينىس
ذكر الله عند أمره ونهيه فينتهي ،وال ينساه من ذكره بلسانه ،قال الطربي :ومن جسيم
ما ُيرجى به للعبد الوصول إىل رضا ربه ذكره إياه بقلبه ،فإن ذلك من رشيف أعامله
عنده؛ فإن عىل كل من لزمه عمل يشء من ذلك أن يكون عند دخوله يف كل ما كان
يتوجه إىل الله تعاىل بعمله ،ويذكره
من ذلك له تطاول بابتداء ّ
بأول ،وانقضاء بآخر أن ّ
يف حال ابتدائه فيه ،وما مل يكن له تطاول منه ،فعليه توجهه إىل الله بقلبه يف حال
فرضا عليه فال
عمله وذكره ،ما كان مشتغ ًال به ،وما كان نف ًال
وتطوعا ،فإنه وإن مل يكن ً
ً
ينتفع به عامله إن مل يرد به وجه الله ،وال ذكره عند ابتدائه فيه.

(*)

فهذه بعض األمثلة لفضل املسلم والصدقة والذكر ،وإىل لقاء آخر مع أمثال أخرى
فيها من الحكم والعرب ما فيها ،عىس أن يتسنى لنا إعامل حواسنا يف متعن اآليات
القرآنية وتدبرها ،وصىل الله عىل حامل األمانة ومؤديها خري أداء ،سيدنا وحبيبنا
وشفيعنا ،محمد ،صىل الله عليه وسلم ،وعىل آله ،وصحابته الغر امليامني.

* رشح صحيح البخاري ،البن بطال.138/ 10 ،
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اقرأ وتذكر
أ .إميان تايه  /رئيس قسم النرش والتوزيع /دار اإلفتاء الفلسطينية

يف القلب وعليه وإليه:

إن يف القلب شعث ًا :ال يلمه إال اإلقبال عىل الله ،وعليه وحشة :ال يزيلها إال األنس
به يف خلوته ،وفيه حزن  :ال يذهبه إال الرسور مبعرفته وصدق معاملته ،وفيه قلق:
ال يسكنه إال االجتامع عليه والفرار منه إليه ،وفيه نريان حرسات :ال يطفئها إال الرضا
بأمره ونهيه وقضائه ،ومعانقة الصرب عىل ذلك إىل وقت لقائه ،وفيه طلب شديد :ال
يقف دون أن يكون هو وحده املطلوب  ،وفيه فاقة :ال يسدها إال محبته ودوام ذكره،
واإلخالص له ،ولو أعطي الدنيا وما فيها مل تسد تلك الفاقة أبدا!!
تأمالت:
* اهرب حيث شئت ،لكن ال تنىسِ { :إ َّن ِإلىَ

الر ْج َعى } (العلق)8 :
َر ِّب َك ُّ

ريةً ِإلاَّ
* واعمل ما َ
ريةً َولاَ َك ِب َ
شئت ،فهناك كتاب{ :لاَ ُيغَ ادِ ُر َص ِغ َ

اها}(الكهف)49 :
َأ ْح َص َ

* اليومُ :يقبل منك {مِ ثْقَ َ
ال َذ َّر ٍة} (الزلزلة ،)7 :وغد ًا{َ :ف َل ْن ُيقْ َب َل مِ ْن َأ َح ِد ِه ْم مِ ْل ُء الأْ َ ْر ِض
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َذ َه ًبا َو َل ِو ا ْف َت َدى ِبهِ }(آل عمران)91 :

* {لاَ تمَ ُ َّد َّن َع ْي َن ْي َك}(الحجر ،)88 :ال ترهقوا أنفسكم باملقارنات ،فكلام اتسعت أعينكم
ضاقت صدوركم!
الرضا مبا قسمه الله لنا راحة للصدور ،وجالب للرسور...
التعلق بالله:

أمره الله ِبـذبحهَ ،وعندما تعلق قلب يعقوب
عندما تعلق قلب إبراهيم بإسامعيل ُ
يحبهم مبا يحبون؛ لِ
ـيجعلهم خالصني له ،كلام
ُ
بيوسف أخذه منه ،يبتيل الله الذيـن ُ
تعلقت بشخص أذاقك الله ّمر التعلق؛ لِ ـتعلم أن الله يغار عىل قلب تعلق ِبـغريه
َفـيصد صاحبه عن ذلك لريده إليه.
ً
مسارعة أو فرار ًا:
عىل قدر الهدف يكون االنطالق ،مشي ًا أو سعي ًا أو

* يف طلب الرزق ،قال تعاىل{َ :ف ْام ُشوا فيِ

َم َناكِ ِب َها} (امللك)15 :

اس َع ْوا ِإلىَ
* وللصالة ،قال{ِ :إ َذا نُودِ َي لِ لصَّلاَ ةِ مِ ْن َي ْو ِم ا ْل ُج ُم َعةِ َف ْ

ذِ ْك ِر ال َّلهِ } (الجمعة)9 :

ض
ات َوالأْ َ ْر ُ
{و َسارِ ُعوا ِإلىَ َمغْ فِ َر ٍة مِ ْن َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة َع ْر ُض َها السَّماَ َو ُ
* وللجنة ،قالَ :
ني} (آل عمران)133 :
ُأعِ َّد ْت لِ ْل ُم َّتقِ َ

* وأما إىل الله ،فقال{َ :ففِ ُّروا ِإلىَ ال َّلهِ ِإنيِّ
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ني}(الذاريات)50 :
َل ُك ْم مِ ْن ُه ن َِذ ٌير ُم ِب ٌ

أدبيات

اقرأ وتذكر

خري األمور:

قيل لحكيم :أي األمور خري؟ قال :دين يشفع ،ومال ينفع ،وأخ يسأل وال يقطع،
وصحبة صالحة يف ظل العرش تجمع.
ازرع تحصد:

* إذا زرعت األمانة  ...ستحصد الثقة
* إذا زرعت الطيبة  ...ستحصد األصدقاء
* إذا زرعت التواضع  ...ستحصد االحرتام
* إذا زرعت املثابرة  ...ستحصد الرضا
* إذا زرعت التقدير  ...ستحصد االعتبار
* إذا زرعت االجتهاد  ...ستحصد النجاح
* إذا زرعت اإلميان  ...ستحصد الطأمنينة
لذا؛ انتبه اليوم ملا تزرع ،لتحصد غد ًا ،وعىل قدر عطائك يف الحياة تأتيك مثارها
الخلوة مع الله:

* يف الخلوة مع الله ...ال تحتاج إىل حجز موعد مسبق ،بل األوقات كلها متاحة بني
يديك وأنت من تقرر!!
* يف الخلوة مع الله ...ال تحتاج إىل اعتذار إلطالة اللقاء؛ ألنه يحبك ويحب مناجاتك!
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* يف الخلوة مع الله ...ال تحتاج لالعتذار بسبب تكرار املوضوع ،فهو يحب ا ُ
لحني !
مل ّ
* يف الخلوة مع الله ...ال تحتاج ألن تكون صاحب عبارة منمقة ،وحجة دامغة لتنال
طلبك ،فهو يعلم بحاجتك قبل سؤالك!
* يف الخلوة مع الله ...لن تصاب باإلحراج لو دمعت عينك ،أو تلعثمت كلامتك،
فالضعف بني يديه قوة وعزة !
* يف الخلوة مع الله ...ميكنك االعرتاف بالخطيئة ،دون أن تخاف من تبعات االعرتاف؛
ألنه يحب منك االعرتاف باالقرتاف!
* وأخري ًا يف الخلوة مع الله ...تنتهي لحظات خلوتك ،وقد وضعت بني يديه حاجاتك
ومتيض  ..والرب يدبر لك ما يصلح حالك ومآلك وأنت ال تشعر .
فطوىب ألصحاب الخلوات ،حني تنادي :يا رب ،أبرش لن تخيب ،إما أن يلبي لك
النداء ،أو يدفع عنك البالء ،أو يكتب لك األجر يف الخفاء.
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أدبيات

آرس الروح
األديب يوسف شحادة  /عضو االتحاد الدويل للغة العربية
��ز ِن
األرواح
وح يف
وال��ح َ
ِ
ال���ر ِ
َ
ّ
يا آسرِ َ

بريق ال��شَّ��وق يف َش َج ِن
ب ِّلغْ ب�لادي
َ

َّ��ة ن ُِس َج ْت
أرسى الحبيب لها يف ُح��ل ٍ

ِّ
ْ
والس َك ِن
العرش
بظل
يك يس َت ِظ َّل
ِ
َّ

ُ
أرواح ب��ه��ا َش��غَ ٌ
��ف
��ن
تهفو
وت��س��ك ُ
ٌ

ي��ا قِ ْ��ب�� َل َ
وال��س�� َن ِ��ن
��ة ال��ن ِ
َّ��اس ب��اآلث��ارِ
ُّ

ال��ن��اس ُم َّت ِج ًها
أرسى ال�ب�راق بخري
ِ

ً
َ
ال��وط ِ��ن
ترياقا م��ن
يقصد
دس
للقُ ِ
ُ

دس���ت���ور ُأمَّ��ت��ن��ا
ن�����اداك ر ُّب����ك ي���ا
َ

ق��دس الله َف�� ْل�� ُت َ��ز ِن
��د َك
��ع ُ
ال��ي��وم َس ْ
َ
ُ

حبيب اللهِ ُمغْ َت َص ٌب
��و َم مرسى
وال��ي ْ
ُ
َ

أض��ح��ى ح��زي�� ًن��ا ي�ئنُّ َس ْ
��ن
ال��ز َم ِ
��رةَ َّ
��ك َ

َّ
ً
فتنة َد َه َش ْت
��ت
ك��ل الغرائِ ِب ْ
��ح ْ
أض َ

ِ
الو َه ِن
املناض ِل
قلب
ُ
واألجساد يف َ

ب����أن ي��ج��ل��و ضغائننا
ن��رج��و اإلل����ه
ْ

َّ��اس للفِ َط ِن
��ر ِج َ
و ُي ْ
��ع امل�سرى وال��ن َ

كريم يرى قدس الهدى ُأسرِ ْت
من
ٍ
ما ْ

���د ِن
ت��داع��ت
إال
ق��ل��وب ِع ْ
ْ
��ش��قُ ��ه��ا َع َ
ٌ

��ر ُرن��ا
ي��ا ِّ
��ي��ئْ ل��ن��ا ن��ْص�رْ ً ا ُي َ
��ح ِّ
رب َه ِّ

��ن
دمعا عىل دِ َم ِ
من ِ
ن�ير من سفكوا ً

منترصا
ألرض ال��ق��دس
ج��وع��ا
ِ
إمَّ��ا ُر ً
ً

شهيدا َ
فيك ي��ا وطني
أك���ون
أو أن
َ
ً
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باقة من نشاطات

نشاطات  ...ومسابقات

مكتب املفتي العام
ودوائر اإلفتاء يف محافظات الوطن
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير عام مكتب املفتي العام

املفتي العام يلتقي املنسق الخاص لألمم املتحدة
يف الرشق األوسط

القدس :استقبل سامحة الشيخ محمد حسني ،املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية – خطيب املسجد األقىص املبارك ،يف مكتبه سعادة السيد تور وينيسالند،
املنسق الخاص لألمم املتحدة لعملية السالم يف الرشق األوسط ،حيث أطلعه
سامحته عام يدور يف املسجد األقىص املبارك ومدينة القدس بخاصة ،واألرايض
الفلسطينية بعامة ،من اعتداء عىل املواطنني ورواد املسجد ،من قبل سلطات
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االحتالل ،وكان آخر ذلك ما حدث خالل احتفال الفلسطينيني بذكرى اإلرساء واملعراج،
يف املسجد األقىص املبارك ،حيث تم االعتداء عىل األطفال والنساء ،إضافة إىل
هجمتها الرشسة عىل أحياء املدينة املقدسة ،ال سيام حي الشيخ جراح وحي البستان
يف سلوان ،وحي جبل املكرب ،وتهدد الفلسطينيني الذين يقطنونها باالستيالء عىل
بيوتهم ،أو هدمها ،مام سيؤثر يف استقرار املنطقة بأكملها ،وبينّ سامحته أن سلطات
االحتالل تؤمن الحامية العتداءات املتطرفني ،الذين يستبيحون املسجد األقىص
املبارك صباح مساء.
وتطرق سامحته إىل أن املسلمني يشدون الرحال إىل املسجد األقىص املبارك،
يف شهر رمضان املبارك ،مام يستوجب أن تكون األجواء خالله دينية تعبدية روحية،
وعدم استفزاز مشاعر املصلني من خالل منعهم من الوصول إىل املسجد األقىص
املبارك ،مؤكد ًا عىل لزوم احرتام أماكن العبادة ،ومنع إقامة الصلوات التلمودية من
قبل املستوطنني املتطرفني األمر الذي سيزيد من حالة التوتر واالحتقان يف املنطقة
برمتها.
م��ن جانبه متنى
السيد وينيسالند أن
يعم الهدوء والسالم
امل��ن��ط��ق��ة برمتها،
شاكر ًا سامحته عىل
حسن االستقبال.
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املفتي العام يشارك يف وقفة تضامنية مع األرسى

الرام :شارك سامحة الشيخ محمد حسني – املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
خطيب املسجد األقىص املبارك  -يف الوقفة املساندة ألسرياتنا املاجدات وأرسانا
األبطال القابعني يف سجون االحتالل ،وذلك ضد املامرسات العنرصية واالنتهاكات
الالإنسانية التي يتعرضون لها من قبل إدارة سجون االحتالل ،وأشاد سامحته ببطوالت
األرسى داخل سجون االحتالل الذين ضحوا بحريتهم لينعم شعبهم بالحرية
واالستقالل ،وأضاف أن األرسى ينتظرون الحرية بصربهم ومعاناتهم ويدافعون عن
كرامة األمة ،ويقدمون زهرة عمرهم وهم كذلك ،متقدمون عىل سواهم كثري ًا ألنهم
رواد الحرية ،وطالب سامحته أبناء شعبنا جميع ًا بأطيافه كلها الوقوف إىل جانب
األرسى وإسنادهم يف مطالبهم اإلنسانية ،التي مينعهم منها االحتالل البغيض،
مؤكد ًا أن القيادة الفلسطينية وعىل رأسها سيادة األخ الرئيس محمود عباس “ أبو مازن”
حفظه الله ،يضعون قضية األرسى عىل رأس أولوياتهم ،وقد شارك يف هذه الوقفة
التي أقيمت أمام مقر محافظة القدس العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية.
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املفتي العام يشارك يف ندوة حول املقابر اإلسالمية يف القدس

القدس :شارك سامحة الشيخ محمد حسني – املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
– خطيب املسجد األقىص املبارك – يف ندوة بعنوان“ :املقابر اإلسالمية يف القدس –
قضايا وتحديات” بدعوة من الجمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدينية ،مؤسسة
(باسيا) ،وبني سامحته أن مقربة باب الرحمة من أقدم املقابر اإلسالمية يف القدس،
وهي مرتبطة بالفتح العمري ،ودفن فيها الصحابيان عبادة بن الصامت ،وشداد بن أوس،
ولألسف هذه املقربة تحارص من قبل االحتالل ،وكل جنازة تحرض تأيت فرقة عسكرية
إرسائيلية ملنع الدفن يف الجزء الجنويب منها ،أو الجزء الشاميل ،بحجة أن الجزء
الرشقي هو حجارة الهيكل حسب زعمهم ،والتي ال وجود لها حسب شهادة علامء آثار
أجانب ويهود ،وأكد سامحته أن ال تسامح عىل حساب مقابر وجثث املسلمني ،وأضاف
أن هذا انتهاك صارخ ليس يف اإلسالم وحده ،بل يف الديانات كافة والرشائع الدولية،
مضيف ًا أن ديدن االحتالل منذ نكبة عام 1948م ،نبش عرشات املقابر وهدمها سواء
يف يافا أم يف القدس أم يف سائر األرايض الفلسطينية ،متسائ ًال أين التسامح يف
ذلك؟ وحرض الندوة
عدد من الشخصيات
الرسمية والشعبية
والدينية.
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املفتي العام يزور األسري املحرر أحمد الشوييك

القدس :زار سامحة الشيخ محمد حسني املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
–خطيب املسجد األقىص املبارك– األسري املحرر أحمد الشوييك الذي تحرر مؤخر ًا
من سجون االحتالل ،وكان يف استقبال سامحته ،والد األسري وبعض أقاربه وأصدقائه
ومحبيه ،وأكد سامحته لألسري الشوييك عىل أن القيادة الفلسطينية وأبناء الشعب
الفلسطيني كافة يولون قضية األرسى ُج ّل اهتاممهم ،مثني ًا عىل األرسى البواسل الذين
ضحوا بحرياتهم من أجل كرامة الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه ،داعي ًا إىل رفع
الظلم عنهم وتحريرهم ،ومتمني ًا الفرج العاجل ألرسانا البواسل جميعهم ،وعرب عن
أمله يف أن يرى اليوم الذي تخلو فيه سجون االحتالل من أبناء الشعب الفلسطيني،
وأضاف سامحته أن األسري الشوييك مثال يحتذى به يف العامل أجمع ،حيث إنه دخل
سجون االحتالل بعمر  14عام ًا ،وخرج منه بعمر  34عام ًا ،وأهدى سامحته لألسري
بعض إصدارات الدار.
بدوره عبرّ األسري الشوييك عن تفاؤله بالتحرر القريب لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا
وانتصار إرادة أرسانا،
وعرب عن شكره ألبناء
الشعب الفلسطيني
وق��ي��ادت��ه وفصائله
كافة الذين يساندون
األرسى وذوي��ه��م،
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ويقفون إىل جانبهم ،آم ًال تقديم املزيد من املؤازرة لهم ليتمكنوا من الخالص من
قيد األرس.
مجلس اإلفتاء األعىل يندد مبخططات االقتالع والتهجري
من النقب والشيخ ج ّراح

القدس :ترأس سامحة الشيخ محمد حسني – املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية– رئيس مجلس اإلفتاء األعىل يف فلسطني ،الجلستني الثالثة والرابعة بعد
املائتني لجلسات مجلس اإلفتاء األعىل يف فلسطني ،بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء
املجلس من محافظات الوطن كافة ،حيث ندد املجلس بأعامل االقتالع للمواطن
جراح ،وبينّ املجلس
الفلسطيني ،التي تقوم بها سلطات االحتالل يف النقب والشيخ ّ
أن سلطات االحتالل تعمل عىل إقامة أربع بلدات استيطانية يف النقب ،وذلك بعد
اقتالعها وتهجريها ملئات العائالت الفلسطينية ،مطالب ًا الفلسطينيني يف كل مكان
بالوحدة ،ورص الصفوف ،والتصدي لهذا التهجري العنرصي ألهلنا يف النقب.
كام ندد املجلس باالعتداءات التي يقوم بها قطعان املستوطنني ،تحت حامية
سلطات االح��ت�لال
لالستيالء عىل منازل
امل����واط����ن��ي�ن يف
حي الشيخ ج��راح،
مبين ًا أن ال��ه��دف
م��ن ه���ذا التهجري
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ال���ع���ن�ص�ري ه��و
االستيالء عىل هذه
املنازل ،وتسليمها
ل��ل��م��س��ت��وط��ن�ين
املتطرفني ،بهدف
السيطرة عىل مدينة
ال��ق��دس املحتلة،
داعي ًا العامل أجمع إىل الوقوف ضد هذه الهجامت العدائية التي تقوم بها سلطات
االحتالل وحكومتها العنرصية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه.
املفتي العام يدعو لدعم صمود أهايل الشيخ جراح

القدس :دعا سامحة الشيخ محمد أحمد حسني – املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية -خطيب املسجد األقىص املبارك ،إىل رضورة الرباط والتواجد الدائم
جراح مستهدف بشكل كبري وغري مسبوق
جراح ،وقال“ :حي الشيخ ّ
يف حي الشيخ ّ
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من قبل املستوطنني الذين تساندهم سلطات االحتالل ،وعليه ندعو ملؤازرة أهله
بالرباط والصمود أمام هذه الهجمة”
وأضاف سامحته خالل زيارة تضامنية مع أهايل حي الشيخ جراح أن هذا الحي
هو حي إسالمي عريب فلسطيني ،وسيبقى كذلك ،رغم محاوالت سلطات االحتالل
التضييق والترشيد والتهجري لسكانه إلجبارهم عىل النزوح ،وحي َّا سامحته صمود
جراح ،داعي ًا الكل الفلسطيني والعامل الحر إىل رضورة
العائالت وثباتها يف الشيخ ّ
مساندتهم والوقوف إىل جانبهم ضد سياسة التطهري العرقي العنرصية التي تقوم
بها سلطات االحتالل ومستوطنوها.
املفتي العام يرتأس اجتامع ًا ألرسة تحرير مجلة اإلرساء الجديدة

القدس :ترأس سامحة الشيخ محمد أحمد حسني ،املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية /املرشف العام ملجلة اإلرساء ،اجتامع ًا ألرسة تحريرها الجديدة ،والذي
متت فيه مناقشة سبل النهوض بها وتطويرها نحو األفضل ،ويف بداية االجتامع رحب
سامحته بأعضاء هيئة التحرير الجدد ،مثني ًا عىل جهود أعضاء هيئة التحرير السابقة،
وع���ل���ى ج���ه���ود
العاملني فيها ،مبين ًا
أن ه���ذه املجلة
لعموم الناس ،وأنها
غ�ير مقترصة عىل
فئة أو جهة ،كام أنها
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منوعة املوضوعات الدينية واالجتامعية واالقتصادية وغريها ،وتصدر بشكل دوري
بواقع عدد لكل شهرين هجريني ،ويتم نرشها عىل الصفحة اإللكرتونية لدار اإلفتاء
الفلسطينية ،وتوزع مجان ًا عىل املساجد واملكتبات والوزارات واملؤسسات الرسمية
والشعبية واملواطنني ،ودار خالل االجتامع نقاش مفصل حول جدول أعامل االجتامع،
الذي حرضه باإلضافة إىل أعضاء هيئة التحرير رئيس التحرير ،وعدد من مسؤويل دار
اإلفتاء وموظفيها من أصحاب العالقة.
نائب املفتي العام ُيشارك يف املؤمتر العام الثاين والثالثني
للمجلس األعىل للشؤون اإلسالمية

القاهرة :ممث ًال عن سامحة الشيخ محمد حسني  -املفتي العام للقدس والديار
الفلسطينية – شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله – نائب املفتي العام
للقدس والديار الفلسطينية ،يف املؤمتر العام الثاين والثالثني للمجلس األعىل للشؤون
اإلسالمية ،الذي عقد تحت عنوان “عقد املواطنة وأثره يف تحقيق السالم املجتمعي
والعاملي” ،والتقى فضيلته عىل هامش املؤمتر عدد ًا من املشاركني يف أعامله .وأجرى
مقابالت واسعة وعديدة
م��ع ع��دد م��ن الصحف
واملجالت املرصية.
وشارك فضيلته كذلك
يف مؤمتر إط�لاق حملة
لتعزيز الصمود واملناعة
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بينّ فضيلته يف كلمته التي ألقاها:
أن القضية الفلسطينية تواجه عدو ًا
يرتبص بها ،ويقتل أبناءها ،وميس
مبقدساتها ،ويقيد حرية أبناء شعبنا
وأرسانا ،فيام نواجه مشكلة االنقسام
والقضايا العشائرية والقبلية وارتفاع
معدل الجرمية ،مام يتطلب أن يواجه
من خالل هذه الحملة التي ترتكز عىل املناعة الوطنية ،سواء ديني ًا أم وطني ًا.
محافظ بيت لحم يكرم مفتي املحافظة

بيت ل��ح��م :ك��رم ال��ل��واء ك��ام��ل حميد  -محافظ محافظة بيت لحم–
فضيلة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ج��ي��د ال��ع�مارن��ة -مفتي امل��ح��اف��ظ��ة ،وذل���ك عىل
ال��ت��زام دار اإلف��ت��اء يف محافظة بيت لحم ،ب��إرس��ال التقارير والنشاطات
بشكل دوري عن عمل
الدار وإنجازاتها.
ويف سياق آخر؛
ش�����ارك
يف تشييع

فضيلته
جثامن
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الشهيد زياد هامش ،وقدم واجب العزاء بالشهيد سليامن الهذالني ،وألقى كلمة بني
فيها منزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعاىل ،وشارك يف وقفة تضامنية مع األرسى يف
سجون االحتالل ،عل ً
ام أن فضيلته قدم عدد ًا من الربامج اإلعالمية الدينية ،تناول فيها
موضوعات تهم املواطنني يف حياتهم الدينية والدنيوية ،كام شارك يف حل العديد
من النزاعات والخالفات العائلية والعشائرية ،وإصالح ذات البني ،باإلضافة إىل إلقائه
العديد من الدروس الدينية.
مفتي محافظة نابلس يشارك يف ورشة عمل ونشاطات أخرى

نابلس :شارك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد شوباش ،مفتي
محافظة نابلس ،يف ورش��ة عمل بعنوان“ :تربية األوالد”
نظمها مجلس أولياء األمور املوحد ،بالتعاون مع دار اإلفتاء
الفلسطينية يف املحافظة يف مدرسة الكندي ،حيث قدم
فضيلته ورقة عمل حول تربية األوالد ،ومظاهر االنحراف عن
السلوك القويم وأسبابه وعالجه ،وحرض الورشة العديد من أولياء األمور ،عل ً
ام أن
فضيلته شارك يف إلقاء العديد من الدروس والخطب يف مساجد املحافظة ،ويف
حل العديد من النزاعات والخالفات العائلية والعشائرية ،باإلضافة إىل املشاركة
يف تقديم عدد من الربامج الدينية عرب وسائل اإلعالم ،تناول فيها موضوعات تهم
املواطنني يف نواحي حياتهم جميعها.
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مفتي محافظة جنني يشارك يف حفل تخريج دورات مهنية
ونشاطات أخرى

جنني :شارك فضيلة الشيخ أحمد أبو الرب – مفتي محافظة
جنني – يف حفل تخريج الدورات املهنية ،التي أقامتها دائرة
العمل النسايئ يف املحافظة ،حيث بينّ فضيلته أهمية تعليم
املرأة ودورها يف تنمية املجتمع واملحافظة عىل متكني املرأة
من الناحية االقتصادية ،وشارك فضيلته كذلك يف حل العديد من النزاعات والخالفات
العائلية والعشائرية ،ويف تقديم برامج دينية عرب وسائل اإلعالم ،وألقى العديد من
خطب الجمعة والدروس الدينية.
مفتي محافظة طولكرم يلقي العديد من الدروس الدينية

طولكرم :ألقى فضيلة الشيخ عامر بدوي – مفتي محافظة
طولكرم – العديد من ال��دروس الدينية يف مسجد الكوثر
ومسجد النور ،تناول فيها العديد من القضايا الفقهية التي تهم
املواطنني ،كام شارك يف تقديم العديد من الربامج الدينية
عرب وسائل اإلعالم ،أجاب فيها عن مختلف األسئلة واملوضوعات التي تهم املواطنني
يف حياتهم اليومية.
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مسابقة العدد 159

السؤال األول :ما.......؟
{وإِنْ ِخفْ ُت ْم َع ْيلَةً }...
 .1معنى (عيلة) يف قوله تعاىلَ :
 .2تفسري ابن عباس لقوله تعاىل{ :ل ََر ُّاد َك ِإلىَ َم َع ٍاد}
ام}
 .3معنى قوله تعاىل{ :كُتِ َب َعل َْيكُ ُم ِّ
الص َي ُ
 .4أصح معاين الباءة
 .5مثل كل من املؤمن والفاجر من الزرع
 .6مراتب الغذاء الثالثة
َ
ْ
ْ
قَ
ِ
الرؤ َيا
{ون َ
 .7غرض النداء يف قوله تعاىلَ :
يم* ْد َص َّدق َت ُّ
َاد ْي َن ُاه أنْ َي ِاإ ْب َراه ُ
ني}
ِإنَّا كَذَ لِ َك ن َْجزِ ي امل ُْح ِسنِ َ
 .8الشجرة التي ال يسقط ورقها وأنها مثل املسلم
 .9مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه
 .10يحصد من يزرع األمانة
السؤال الثاين :من......؟
أ .الصحابيان املدفونان يف مقربة باب الرحمة
ب .صاحب الفضيلة الذي شارك مؤخر ًا يف ورشة عمل بعنوان“ :تربية
األوالد”
ت .الذي مل ينم من الليل إال قليالً ،بعد سامع إطراء رسول الله ،صىل
الله عليه وسلم ،له وقوله عنه :لو كان يصيل من الليل
ث .التي أجيبت بأن لها أجرين ،أجر القرابة ،وأجر الصدقة ،عن سؤالها
أيجزي عني أن أنفق عىل زوجي وأيتام يل يف حجري
ج .صاحب كتاب:
 .1التطهري العرقي يف فلسطني
 .2املخترص يف جغرافية فلسطني
 .3النكبة والفردوس املفقود

د .القائل:
َ
(ما َأن َْزلَ ال َّل ُه َد ًاء ِإال أن َْزلَ ل َُه شفاء)
َ .1
 .2الذكر ذكران ،أحدهام ذكر الله عند أوامره ونواهيه ،والثاين :ذكر الله
باللسان
 .3يا رب هيئ لنا نرص ًا يحررنا من نري من سفكوا دمع ًا عىل َو َهن
السؤال الثالث :كم...؟
 .1تبعد حمراء األسد عن املدينة املنورة
 .2يعدل خري ليلة القدر
 .3يبلغ عدد الالجئني الفلسطينيني حالي ًا يف أصقاع األرض
 .4كم كان عمر األسري املحرر أحمد الشوييك ملا سجن
السؤال الرابع :نعم أو ال...؟
 .1ميكن للمرأة أن تصيل جامعة بنساء بيتها
 .2تاريخ وعد بلفور 1917/ 11/ 2م
 .3الحقن الدوائية يف األوردة الدموية تفطر الصائم
 .4تجب الفدية عىل من أفطر يوم ًا يف رمضان بسبب مرض ُيرجى برؤه
 .5سحب الدم يفسد الصيام
 .6تستطيع املرأة قضاء ما فاتها من صيام الفرض دون حاجة الستئذان
زوجها
 .7أخذ مجلس اإلفتاء األعىل برأي من قاس كفارة القتل الخطأ عىل كفارة
الظهار
ُ .8ينادى بـ (يا) للقريب دون البعيد
 .9نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس :الصحة والفراغ
 .10يقع حي البستان يف سلوان

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

ملحوظتان :

جوائز املسابقة

 تُرجى كتابة االسم الثاليث حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (الهوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم الهاتف
وكتابة اإلجابات بخط واضح .
 ترسل اإلجابات إىل العنوان اآليت :مسابقة اإلرساء ،العدد 159
مجلة اإلرساء  /اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الرشيف
ص.ب  1862 :رام الله

قيمتها الكلية  1500شيكل
موزعة عىل ستة فائزين
بالتساوي
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إجابة مسابقة العدد 157
السؤال األول .... :من ؟

السؤال الثالث .... :ما ؟

 .1عبد الله بن عباس.

 .2النعامن بن بشري.
 .3الرجال العصبات حسب ترتيبهم يف التعصب.
 .4الشيخ الدكتور أحمد شوباش.
 .5اإلمام العيني.
 .6اللواء توفيق الطرياوي.
 .7الشيخ حسن اللحام /مفتي محافظة غزة.
 .8األسري املقديس حسام شاهني.
.9القائل :أ .إبراهيم طوقان.
ب .أحمد ذياب أبو صالح.
ت .زهدي حنتويل.
ث .أحمد بن حنبل.

السؤال الثاين ..... :متى ؟

 .1املتسعة ،وقيل :امللساء ،وقيل :التي ال نبات فيها (ال متسك
ماء وال تنبت ك ًأل).
ً
 .2الفتنة.

 .3اإلسالم.
 .4الكثري.
 .5الرؤية البرصية.
 .6تغري حرف الجيم فصار حاء (رحلها).
 .7الصحة والفراغ.
 .8مهرجان األردن الرابع لإلعالم العريب.
 .9الشيخ حسن جابر.
السؤال الرابع .... :كم ؟

 )75( .1يوم ًا.

.12/ 21 .1
1188 .2هـ.
.1932 .3
2021/ 12/ 7 .4م.

 37 .2سنة.
 .3ثالثة أقداح.
 .4مرتان.

الفائزون يف مسابقة العدد 157
العنوان

االسم

بيت لحم

محمود موىس هامش

قيمة الجائزة بالشيكل

250

غزة

250

إنعام محمد نرص أبو فرح

طولكرم

250

حبيب برهان عوده

رام الله

250

ليث شوكت محمد مسلم

نابلس

250

حنني سمري بكر

أريحا

250

مرينا عصام عزام
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ضوابط تنبغي مراعاتها
عند الكتابة ملجلة اإلرساء

حرص ًا عىل التواصل بني مجلة «اإلرساء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب
الفضيلة العلامء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يرثوا مجلتهم بالكتابة،
لالستفادة من عطائهم الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألبحاث
والقصائد الشعرية الهادفة ،إضافة إىل ملحوظاتهم السديدة ،عل ً
ام أن موضوعات املجلة
متنوعة ،تشمل املجاالت الدينية واإلنسانية والثقافية والعلمية وغريها ،ويخصص لكل
موضوع ينرش مكافأة مالية جيدة.
ونلفت االنتباه إىل رضورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :

 .1طباعة املادة املراد نرشها عىل الحاسوب ،وترسل عرب الربيد اإللكرتوين ،أو باليد.
 .2أال يزيد املقال عن ( )1500كلمة ،والبحث عن ( )3000كلمة.
 .3كتابة نصوص اآليات مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
 .4تخريج األحاديث من مظانها املعتربة ،وأن تكون َّ
مشكلة ،وصحيحة ،ويلزم بيان رأي علامء
الحديث يف مدى صحتها إن مل تكن مروية يف صحيحي البخاري ومسلم.
 .5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
 .6عمل هوامش ختامية أو حواش سفلية ،تشمل املعاين والتوثيق  ...إلخ.
مع التنبيه إىل رضورة تجنب إرسال مقاالت أو أبحاث سبق نرشها،
سواء يف مجلة اإلرساء أو غريها ،إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت منسوخة
عن مجالت أو مواقع إلكرتونية

نستقبل املراسالت عىل العنوان اآليت :

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