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القهر املفيض

 إىل هجر األوطان

ن بهــا عمــوم النــاس،  حــب الوطــن، والحــرص عليــه، والــذود عــن حياضــه، قيــم نبيلــة، يعــ�ت  

ي يعــ�ب 
عــىل مختلــف مشــاربهم وألوانهــم وأجناســهم وأعمارهــم، فهــذا أمــ�ي الشــعراء أحمــد شــو�ت

ــالً: ــه، قائ ــه بوطن ــن تعلق ع

: ن ومن شعر السالف�ي  

ــعرية،  ــات ش ــه، بأبي ازه بوطن ن ــ�ت ــن اع ــالء ع ــوح وج ــ�ب بوض ــان، ع ــم طوق ــاعر إبراهي والش  

فيهــا: يقــول  فلســطينياً،  وطنيــاً  نشــيداً  ذلــك  بعــد  صــارت 

مــوطــنــي مــوطــنــي  

الجـالل والجـمال والســناء والبهاء

فـــي ربــاك فــي ربـــاك

والحـياة والنـجاة والهـناء والرجـاء

َعْنهــا القْلــُب  َســال  َهــْل  ِمــْ�َ  َســال 

َعَلْيــه         اللَّيــاىلي  مــرَِت  ُكلََّمــا 

َعنــُه ِبالخلــِد  شــِغلُت  َلــو  ي 
وطَــ�ن

؟ الُمــَؤِسي الزَمــاُن  جرَْحــُه  أََســا  أَْو 

تُقــِ�ي اللَّيــاىلي  ي 
�ن والَعْهــُد  َرقَّ 

نَفــ�ي الخلــِد  ي 
�ن ِإَليــِه  ي 

نازََعتــ�ن

عزيـــزة  ّ عــىلي جــارت  وإن  كــرامبــالدي   ّ عــىلي ضّنـــوا  وإن  وأهــىلي 

الشيخ محمد أحمد حسني

املرشف العام
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فــي هـــواك فــي هـــواك

هـــــل أراك هـــــل أراك

سـالماً مـنـعـماً وغانـماً مـكرماً

هـــــل أراك فـي عـــالك

تبـلـغ السـمـاك تبـلـغ السـماك

مــوطــنــي مــوطــنــي

    التهجري القرسي عن األوطان:

غالبــاً مــا يمتنــع النــاس أفــراداً وجماعــات عــن الهجــرة مــن أوطانهــم، إل لأســباب قاهــرة، من   

ي يقــوم بهــا الظالمون والمتغطرســون 
أبرزهــا وأعظمهــا عمليــات القهــر والضطهــاد والســتضعاف الــ�ت

ي الأوطــان وأهلهــا، لأســباب مختلفــة، يتعلــق بعضهــا بالغطرســة الفكريــة أو العقائديــة، 
ضــد ســاك�ن

ي 
اتهــا، والتفــرد �ن ن ات الأوطــان، والســتحواذ عــىل ثرواتهــا وم�ي ن بخــ�ي وأخــرى تتعلــق بطمــع الجشــع�ي

ي إىل هجــر الأوطــان ظلــم ذوي 
، ومــن أســباب القهــر المفــ�ن ن عيــ�ي تملكهــا، ونزعهــا مــن أصحابهــا الرسش

ــِد، وقــد أشــار القــرآن الكريــم  ـ ــِع الُحَســاِم الُمَهنَّ ــْن َوْق ــرِْء ِم ــىَل الَم ــًة َع ــدُّ َمَضاَضـ ، وهــو أََش القــر�ب

ن بعدوانهــم مــن أراضيهــم، كصنيــع كفــار مكــة مــع  ن بهــدف تهجــ�ي المســتهدف�ي إىل عــدوان الظالمــ�ي

َرِْض ِلُيْخِرجــوَك  ي محمــد، صــىل اللــه عليــه وســلم، فقــال عــز وجــل: }َوِإن َكاُدواْ َلَيْســَتِفزُّونََك ِمــَن الأ النــ�ب

رساء: 76(، وقــال تعــاىل: }َوِإْذ يَْمُكــُر ِبــَك الَِّذيــَن َكَفــُرواْ ِلُيْثِبُتــوَك  ِمْنَهــا َوِإذاً لَّ يَْلَبُثــوَن ِخالَفــَك ِإلَّ َقِليــالً{ )الإ

ُ اْلَماِكِريــَن{ )الأنفــال:30( ْ ــُه َخــ�ي ــُه َوالّل أَْو يَْقُتُلــوَك أَْو يُْخِرُجــوَك َويَْمُكــُروَن َويَْمُكــُر الّل

ــار الضطهــاد الــذي كان يســتهدف  ــة العطــرة تزخــر بأخب ة النبوي وصفحــات التاريــخ والســ�ي  

ــنة  ــح الس ي صحي
ــت �ن ــا ثب ــم، ومم ــن دياره ــلم، م ــه وس ــه علي ــىل الل ــم، ص ن ونبيه ــلم�ي ــالع المس اقت

َتََك  ــ�ي ــِذْر َعِش ْ ــْت  }َوأَن ــا نََزَل ــال: )َلمَّ ــا، ق ــه عنهم ي الل
ــاٍس، ر�ن ــن َعبَّ ــا رواه اب ــوص، م ــة بالخص النبوي

ي  ِ
ي ِفْهــٍر، يــا بـَـ�ن ِ

َفــا، َفَجَعــَل يَُنــاِدي؛ يــا بـَـ�ن ، صــىل اللــه عليــه وســلم، عــىل الصَّ ي { َصِعــَد النــ�ب َ ن َْقَرِبــ�ي اْلأ

�ة العددالقهر املفيض إىل هجر األوطان اح�ي �ت �ت
ا�ف
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، ِلُبطـُـوِن ُقَريـْـٍش، حــ�ت اْجَتَمُعــوا، َفَجَعــَل الرَُّجــُل إذا لــم يَْســَتِطْع أَْن يَْخــُرَج أَرَْســَل رَُســوًل ِلَيْنظـُـَر  َعــِديٍّ

 َ ــ�ي ــُد أَْن تُِغ ــَواِدي تُِري ــاًل ِباْل ــْم أَنَّ َخْي ْتُُك َ ــو أَْخ�ب ــْم ل ــٌش، فقــال: أََرأَيَْتُك ــٍب َوُقَريْ ــو َلَه ــاَء أب مــا هــو، َفَج

ن يـَـَدْي  ِّي نَِذيــٌر َلُكــْم بــ�ي
بَْنــا َعَلْيــَك إل ِصْدًقــا، قــال: َفــِإ�ن َّ؟ قالــوا: نعــم، مــا َجرَّ ي ِ

�ت َعَلْيُكــْم، أَُكْنُتــْم ُمَصــدِّ

ي َلَهــٍب  ــْت يـَـَدا أ�ب ََلــْت: }تَبَّ ن َ ــا لــك َســاِئَر اْلَيــْوِم، أَِلَهــَذا َجَمْعَتَنــا؟! َف�ن َعــَذاٍب َشــِديٍد، فقــال أبــو َلَهــٍب: تَبًّ

َ عنــه َماُلــُه ومــا َكَســَب{()1( * مــا أَْغــ�ن َوتـَـبَّ

ــا  ــدِّ م ي ِبأََش ِ
�ن ْ ــ�بِ ــاِص أَْخ ــن اْلَع ــِرو ب ــن َعْم ــِه ب ــِد اللَّ ــت ِلَعْب ــال: )قل ، ق ِ ْ ــ�ي بَ ــن الزُّ ــْرَوة ب وعــن ُع  

ــِه، صــىل اللــه عليــه  ــا رســول اللَّ ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال: بَْيَن ــوِل اللَّ ــوَن ِبرَُس ُك ِ ْ ــَع الُمرسش َصَن

ــِه، صــىل اللــه  ي ُمَعْيــٍط، َفأََخــَذ ِبَمْنِكــِب رســول اللَّ ي ِبِفَنــاِء اْلَكْعَبــِة، ِإْذ أَْقَبــَل ُعْقَبــُة بــن أ�ب وســلم،  يَُصــىلِّ

ي ُعُنِقــِه، َفَخَنَقــُه بــه َخْنًقــا َشــِديًدا، َفأَْقَبــَل أبــو بَْكــٍر، َفأََخــَذ ِبَمْنِكِبــِه، َوَدَفــَع 
عليــه وســلم، َوَلــَوى ثَْوبـَـُه �ن

َ اللــه، وقــد َجاَءُكــْم  ِّي ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، وقــال: }أَتَْقُتُلــوَن رَُجــاًل أَْن يَُقــوَل َر�ب عــن رســول اللَّ

ــْم{( )2(   ــن َربُِّك ــاِت م َن ِباْلَبيِّ

ــَد  ي ِعْن ــِه َوَســلََّم، َكاَن يَُصــىلِّ ــُه َعَلْي َّ، َصــىلَّ الل ي ــ�بِ ــِه بــن َمْســُعوٍد، حــّدث )أَنَّ النَّ ــد اللَّ وعــن َعْب  

ي  ِ
الَبْيــِت، َوأَبـُـو َجْهــٍل َوأَْصَحــاٌب َلــُه ُجُلــوٌس، ِإْذ َقــاَل بَْعُضُهــْم ِلَبْعــٍض: أَيُُّكــْم يَِجــيُء ِبَســىَل َجــُزوِر بـَـ�ن

َّ َســَجَد  ــَر َحــ�ت ــِه، َفَنظَ ــْوِم َفَجــاَء ِب ــَقى الَق ــٍد ِإَذا َســَجَد؟ َفانَْبَعــَث أَْش ــِر ُمَحمَّ ــىَل ظَْه ــُه َع ــالٍَن، َفَيَضُع ُف

ي َشــْيًئا، َلــْو َكاَن  ِ
ــُر، لَ أُْغــ�ن َــا أَنْظُ َ َكِتَفْيــِه، َوأَن ن ْ ُّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َوَضَعــُه َعــىَل ظَْهــِرِه بَــ�ي ي ــ�بِ النَّ

ــِه  ــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْي ىِلي َمَنَعــٌة، َقــاَل: َفَجَعُلــوا يَْضَحُكــوَن، َويُِحيــُل بَْعُضُهــْم َعــىَل بَْعــٍض، َورَُســوُل اللَّ

ــِه، َصــىلَّ  َّ َجاَءتـْـُه َفاِطَمــُة، َفطَرََحــْت َعــْن ظَْهــِرِه، َفرََفــَع رَُســوُل اللَّ َوَســلََّم، َســاِجٌد لَ يَرَْفــُع َرأَْســُه، َحــ�ت

ــا  ــْم ِإْذ َدَع ــقَّ َعَلْيِه ــرَّاٍت، َفَش ــالََث َم ــٍش. ثَ ــَك ِبُقَريْ ــمَّ َعَلْي ــاَل: اللَُّه ــمَّ َق ــُه، ثُ ــلََّم، َرأَْس ــِه َوَس ــُه َعَلْي الل

ي َجْهــٍل،  ى: اللَُّهــمَّ َعَلْيــَك ِبــأَ�بِ ي َذِلــَك الَبَلــِد ُمْســَتَجابٌَة، ثـُـمَّ َســمَّ ِ
ْعــَوَة �ن َعَلْيِهــْم، َقــاَل: َوَكانـُـوا يـَـَرْوَن أَنَّ الدَّ

ي  ــِن أَ�بِ ــَة بْ ــٍف، َوُعْقَب ــِن َخَل ــَة بْ ــَة، َوأَُميَّ ــِن ُعْتَب ــِد بْ ــَة، َوالَوِلي ــِن َرِبيَع ــْيَبَة بْ ــَة، َوَش ــِن َرِبيَع ــَة بْ ــَك ِبُعْتَب َوَعَلْي

ن *واخفض جناحك{ ]الشعراء:214 -  215[ ألن جانبك. تك الأقرب�ي 1. صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، سورة الشعراء، باب }وأنذر عش�ي

ي الأرض إل من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى 
ي السماوات ومن �ن

ي الصور فصعق من �ن
2. صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، باب قوله: }ونفخ �ن

فإذا هم قيام ينظرون{ )الزمر: 68(.
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ــوُل  ــدَّ رَُس ــَن َع ــُت الَِّذي ــْد َرأَيْ ــِدِه، َلَق ــِ�ي ِبَي ــِذي نَْف ــاَل: َفَوالَّ ــْظ -، َق ــْم يَْحَف ــاِبَع َفَل ــدَّ السَّ ــٍط« - َوَع ُمَعْي

)
1

ــْدٍر( )* ــِب بَ ــِب؛ َقِلي ي الَقِلي ِ
ــى، �ن ــلََّم، َصَْع ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــِه، َصــىلَّ الل اللَّ

ــه ورســله، عليهــم الســالم،  ــاء الل ي تكــرر ضــد كثــ�ي مــن أنبي
ومثــل هــذا الصنيــع العــدوا�ن  

ــْن أَرِْضَنــا  ـــُكم مِّ وقــد أخــ�ب ســبحانه عــن ذلــك، فقــال عــز وجــل: }َوَقــاَل الَِّذيــَن َكَفــُرواْ ِلرُُســِلِهْم َلُنْخِرَجنَّ

ــن  ــ�ي م ــد بالتهج ــم:13(، فالتهدي { )إبراهي َ ن ــ�ي ــنَّ الظَّاِلِم ــْم َلُنْهِلَك ــْم َربُُّه ــى ِإَلْيِه ــا َفأَْوَح ي ِملَِّتَن ِ
ــوُدنَّ �ن أَْو َلَتُع

ــه  ــعيب، علي ــد ش ــذا تهدي ــوا هك ــن واجه ــاء الذي ــن الأنبي ــان، وم ي كل زم
ن �ن ــ�ي ــدن الظالم ــان دي الأوط

ــَك يـَـا ُشــَعْيُب  ُواْ ِمــن َقْوِمــِه َلُنْخِرَجنَّ َ ُ الَِّذيــَن اْســَتْك�ب الســالم، حيــث يقــول اللــه بالخصــوص: }َقــاَل اْلَمــالأ

ــه  ي الل ــ�ب { )الأعــراف:88( ون َ ن ــ�ي ــا َكاِرِه ــْو ُكنَّ ــاَل أََوَل ــا َق ي ِملَِّتَن ِ
ــوُدنَّ �ن ــا أَْو َلَتُع ــن َقْريَِتَن ــَك ِم ــواْ َمَع ــَن آَمُن َوالَِّذي

اف فاحشــة اللــواط،  لــوط، ُهــدد بالتهجــ�ي مــن بلــده، لأنــه آثــر والذيــن آمنــوا معــه التطهــر عــىل اقــ�ت

ــْم  ــْم ِإنَُّه ــن َقْريَِتُك ــوٍط مِّ ــوا أَْخِرُجــوا آَل ُل ــِه ِإلَّ أَن َقاُل ــا َكاَن َجــَواَب َقْوِم فقــال تعــاىل بشــأن ذلــك: }َفَم

ــل:56( ــُروَن{ )النم ــاٌس يََتطَهَّ أُنَ

ن  ة والعلــم والدرايــة يتوقعــون أن يلجــأ الظالمــون لأســاليب تهجــ�ي المصلحــ�ي وأهــل الخــ�ب  

ــة،  ــة بالحج ــة الحج ــرون إىل مقارع ن يفتق ــ�ي ــلون ح ــه الفاش ــأ إلي ــار يلج ــم، كخي ــن دياره ــاء ع والأنبي

، صــىل اللــه عليــه وســلم، بمــا ســيجده مــن قومــه  ي والبيــان بالبيــان، لذلــك أخــ�ب ورقــة بــن نوفــل النــ�ب

ه مــن ديــاره، ولــه مــا لــه عندهــم مــن  مــن هــذا القبيــل، فاســتغرب واســتهجن أن يلجــأ قومــه لتهجــ�ي

ــِه، صــىل اللــه  ُل مــا بُــِدَئ ِبــِه رســول اللَّ ، أنهــا قالــت: )أَوَّ َ ن حظــوة وقتئــذ، فعــن َعاِئَشــَة، أُمِّ اْلُمْؤِمِنــ�ي

ْبــِح،  ــْوِم، َفــَكاَن َل يـَـَرى ُرْؤيـَـا إل َجــاَءْت ِمْثــَل َفَلــِق الصُّ ي النَّ
اِلَحــُة �ن ْؤيـَـا الصَّ عليــه وســلم، مــن اْلَوْحــِي الرُّ

َ َذَواِت اْلَعــَدِد،  ــاىِلي ــُد اللََّي َعبُّ ــُث فيــه، وهــو التَّ ــَب إليــه اْلَخــاَلُء، وكان يَْخُلــو ِبَغــاِر ِحــَراٍء، َفَيَتَحنَّ ثُــمَّ ُحبِّ

 ، ُد ِلِمْثِلَهــا، حــ�ت َجــاَءُه اْلَحــقُّ َوَّ ن َ ــ�ت ــَك، ثُــمَّ يَرِْجــُع إىل َخِديَجــَة، َفَي ُد ِلَذِل َوَّ ن َ ــِه، َويَــ�ت َع إىل أَْهِل ِ
ن ْ قبــل أَْن يَــ�ن

ي حــ�ت  ِ
ي َفَغطَّــ�ن ِ

ي َغــاِر ِحــَراٍء، َفَجــاَءُه اْلَمَلــُك، فقــال: اْقــَرأْ، قــال: مــا أنــا ِبَقــاِرٍئ، قــال: َفأََخــَذ�ن
وهــو �ن

ــَة، حــ�ت  اِنَي ي الثَّ ِ
ــ�ن ي َفَغطَّ ِ

ــَذ�ن ــاِرٍئ، َفأََخ ــَرأْ، قلــت: مــا أنــا ِبَق ، فقــال: اْق ي ِ
ــَد، ثُــمَّ أَرَْســَل�ن ي اْلَجْه ِّ

ــَغ ِمــ�ن بََل

ي َقَذٌر أَْو ِجيَفٌة، َلْم تَْفُسْد َعَلْيِه َصالَتُُه. * صحيح البخاري، كتاب الوضوء، بَاُب ِإَذا أُْلِقَي َعىَل ظَْهِر الُمَصىلِّ
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ــَة، ثُــمَّ  اِلَث ي الثَّ ِ
ــ�ن ي َفَغطَّ ِ

ــَرأْ، فقلــت: مــا أنــا ِبَقــاِرٍئ، َفأََخــَذ�ن ، فقــال: اْق ي ِ
ي اْلَجْهــَد، ثُــمَّ أَرَْســَل�ن ِّ

ــَغ ِمــ�ن بََل

َْكــرَُم{  َفرََجــَع  نَْســاَن مــن َعَلــٍق* اْقــَرأْ َوَربُّــَك اْلأ ، فقــال: }اْقــَرأْ ِباْســِم َربِّــَك الــذي َخَلــَق* َخَلــَق اْلإِ ي ِ
أَرَْســَل�ن

ي الله 
بهــا رســول اللَّــِه، صــىل اللــه عليه وســلم، يَرُْجــُف ُفــَؤاُدُه، َفَدَخــَل عــىل َخِديَجــَة ِبْنــِت ُخَويِْلــٍد، ر�ن

َ - لقد  َ ََها اْلَخــ�ب َ ْوُع، فقــال ِلَخِديَجــَة - َوأَْخ�ب ُلــوُه، حــ�ت َذَهــَب عنه الــرَّ ، َفزَمَّ ي ِ
ُلــو�ن ، زَمِّ ي ِ

ُلــو�ن عنهــا، فقــال: زَمِّ

، فقالــت َخِديَجــُة: َكالَّ واللــه مــا يُْخِزيــَك اللــه أَبـَـًدا، ِإنَّــَك َلَتِصــُل الرَِّحــَم، َوتَْحِمــُل  َخِشــيُت عــىل نَْفــِ�ي

، َفانْطََلَقــْت ِبــِه َخِديَجــُة، حــ�ت  ُ عــىل نََواِئــِب اْلَحــقِّ ن ْيــَف، َوتُِعــ�ي ، َوتَْكِســُب اْلَمْعــُدوَم، َوتَْقــِري الضَّ اْلــَكلَّ

ــِة،  ي اْلَجاِهِليَّ
َ �ن أَتـَـْت ِبــِه َوَرَقــَة بــن نَْوَفــِل بــن أََســِد بــن عبــد اْلُعــزَّى ابــن َعــمِّ َخِديَجــَة، وكان اْمــَرأً تََنــ�َّ

ًا  ــِة مــا َشــاَء اللــه أَْن يَْكُتــَب، وكان َشــْيًخا َكِب�ي َاِنيَّ ْ نِْجيــِل ِباْلِع�ب َّ، َفَيْكُتــُب مــن اْلإِ ي ِ
َا�ن ْ وكان يَْكُتــُب اْلِكَتــاَب اْلِعــ�ب

؛ اْســَمْع مــن ابــن أَِخيــَك، فقال لــه َوَرَقــُة: يا ابــن أَِخــي َماَذا  قــد َعِمــَي، فقالــت لــه َخِديَجــُة: يــا ابــن َعــمِّ

اُمــوُس  َ مــا َرأَى، فقــال لــه َوَرَقــُة: هــذا النَّ َ ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، َخــ�ب َُه رســول اللَّ َ تَــَرى؟ َفأَْخــ�ب

ــا ِإْذ يُْخِرُجــَك َقْوُمــَك، فقــال رســول  ي أَُكــوُن َحيًّ ِ
ي فيهــا جذعــاً، َلْيَتــ�ن ِ

الــذي نـَـزََّل اللــه عــىل ُمــوَس، يــا َلْيَتــ�ن

اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم : أَو مخرجــّي ُهــْم؟ قــال: نعــم، لــم يـَـأِْت رَُجــٌل َقــطُّ ِبِمْثــِل مــا ِجْئــَت ِبــِه 

  )
1

َ اْلَوْحــُي()* َ
َ، َوَفــ�ت ِّي

ًرا، ثـُـمَّ لــم يَْنَشــْب َوَرَقــُة أَْن تـُـُو�ن ي يَْوُمــَك، أَنـْـُ�َْك نـَـْ�ًا ُمــَؤزَّ ِ
 إل ُعــوِدَي، َوِإْن يُْدِرْكــ�ن

    التهجري القرسي عن األوطان عالمة فارقة: 

ي القــرآن الكريــم آيــات كريمــة تضمنــت تحديــداً جليــاً لمعايــ�ي التعامــل مــع فاعــىلي 
نزلــت �ن  

ــن  ــع الذي ــل م ي التعام
ــ�ب �ن ــه ال ع الل ــد أن رسش ــم، فبع ــن أوطانه ــاس ع ــم للن ــرسي الظال ــ�ي الق التهج

ع القســط لهــذا الصنــف مــن النــاس عــىل  ، ولــم يخرجوهــم مــن ديارهــم، ورسش ن لــم يقاتلــوا المؤمنــ�ي

دد والتأويــل عــن مــوالة  ، نهــى ســبحانه بصــورة قاطعــة ل تقبــل الــ�ت ن الرغــم مــن كونهــم غــ�ي مســلم�ي

هــم عــن ديارهــم، أو المظاهــرة عــىل تحقيــق هــذه  فــوا جريمــة تهج�ي ، ممــن اق�ت ن المعاديــن للمؤمنــ�ي

يِن َوَلــْم يُْخِرُجوُكم  ي الدِّ ِ
الغايــة العدوانيــة، فقــال عــز وجــل: }َل يَْنَهاُكــُم اللَُّه َعِن الَِّذيــَن َلــْم يَُقاِتُلوُكــْم �ن

* صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إىل رسول الله، صىل الله عليه وسلم؟
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ــُه َعــِن الَِّذيــَن  * ِإنََّمــا يَْنَهاُكــُم اللَّ َ ن ــَه يُِحــبُّ اْلُمْقِســِط�ي ُّوُهــْم َوتُْقِســطُوا ِإَلْيِهــْم ِإنَّ اللَّ َ ــن ِديَاِرُكــْم أَن تَ�ب مِّ

ــْم  ــن يََتَولَُّه ــْم َوَم ــْم أَن تََولَّْوُه ــىَل ِإْخَراِجُك ــُروا َع ــْم َوظَاَه ــن ِديَاِرُك ــم مِّ ــِن َوأَْخرَُجوُك ي ي الدِّ ِ
ــْم �ن َقاتَُلوُك

فيهــا  ن مق�ت ن مــن ديارهــم عالمــة فارقــة تمــ�ي َفأُْوَلِئــَك ُهــُم الظَّاِلُموَن{)الممتحنــة:8 - 9(، فإخــراج المســلم�ي

يع  ن ترسش ن مــن هــذه الجريمــة النكــراء، إذ الفــرق كبــ�ي وشاســع بــ�ي يئــ�ي عيــة، تختلــف عــن ال�ب بأحــكام رسش

ن تجريــم مــوالة الفريــق الأول، وتظهــر تداعيــات هــذا الفــرق  ، وبــ�ي ي
القســط والمــواددة للفريــق الثــا�ن

وآثــاره جليــة عــىل أرض الواقــع، وخــالل ممارســة العالقــات، وإبــرام المعاهــدات والمواثيــق، فغــ�ي 

ــاة،  ي واقــع الحي
عــي، ومشــاهدة �ن ي النــص الرسش

ن ليســوا ســواء، وهــذه الحقيقــة واضحــة �ن المســلم�ي

ن لختــالف  ، الموضحتــ�ي ن مــن ســورة الحــرسش ن الســالفت�ي ضافــة إىل التفريــق بينهــم حســب الآيتــ�ي فبالإ

ن عــن ديارهــم، أو المظاهــرة عــىل  حكــم التعامــل معهــم بنــاء عــىل القيــام، بفعــل التهجــ�ي للمســلم�ي

اف هــذا العــدوان، فــإن اللــه ســبحانه يفــرق بينهــم ب�يــح اللفــظ  ن عــن اقــ�ت ن المحجمــ�ي ذلــك، وبــ�ي

ــٌة َقاِئَمــٌة يَْتُلــوَن آيـَـاِت الّلــِه آنـَـاء اللَّْيــِل  ــْن أَْهــِل اْلِكَتــاِب أُمَّ ، فيقــول عــز وجــل: }َلْيُســواْ َســَواء مِّ والمعــ�ن

ِه ِإَلْيــَك  َوُهــْم يَْســُجُدوَن{ )آل عمــران:113(، ويقــول تعــاىل: }َوِمــْن أَْهــِل اْلِكَتــاِب َمــْن ِإن تَأَْمْنــُه ِبِقنطَــاٍر يـُـَؤدِّ

ي  ِ
ِه ِإَلْيــَك ِإلَّ َمــا ُدْمــَت َعَلْيــِه َقاِئمــاً َذِلــَك ِبأَنَُّهــْم َقاُلــواْ َلْيــَس َعَلْيَنــا �ن ــْن ِإن تَأَْمْنــُه ِبِديَنــاٍر لَّ يـُـَؤدِّ َوِمْنُهــم مَّ

ن غــ�ي  َ َســِبيٌل َويَُقوُلــوَن َعــىَل الّلــِه اْلَكــِذَب َوُهــْم يَْعَلُمــوَن{ )آل عمــران:75(، كمــا فــرق ســبحانه بــ�ي ن ــ�ي يِّ ُمِّ
الأ

ــَداَوًة  ــاِس َع ــدَّ النَّ ن ومعاداتهــم، فقــال ســبحانه: }َلَتِجــَدنَّ أََش ي مجــال مــواددة المســلم�ي
ن �ن المســلم�ي

ًة لِّلَِّذيــَن آَمُنــواْ الَِّذيــَن َقاُلــَواْ ِإنَّــا نََصــاَرى  ــَودَّ ُكــواْ َوَلَتِجــَدنَّ أَْقَربَُهــْم مَّ َ ْ لِّلَِّذيــَن آَمُنــواْ اْلَيُهــوَد َوالَِّذيــَن أرَسش

ُوَن{ )المائــدة:82( َ َورُْهَبانــاً َوأَنَُّهــْم لَ يَْســَتْك�بِ ن يِســ�ي َذِلــَك ِبــأَنَّ ِمْنُهــْم ِقسِّ

   حني تكون الهجرة مطلباً رشعياً:

ــض  ي بع
ــاً �ن عي ــاً رسش ــون مطلب ي تك

ــ�ت ــرة ال ــع للهج ي ــف والترسش ــم بالوص ــرآن الكري ــرض الق تع  

ــم،  ــه ومنازله ــبيل الل ي س
ــن �ن ــر المهاجري ــان مآث ــه، وبي ــرة لل ــىل الهج ــث ع ــن الح ــدا ع ــان، فع الأحي

، فقــال عــز  اعتــ�ب القــرآن الرضــوخ للطغيــان والخنــوع للظلــم دربــاً مؤديــاً إىل جهنــم، وبئــس المصــ�ي
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ي الأَرِْض  ِ
َ �ن ن ــا ُمْســَتْضَعِف�ي اُهــُم اْلَمالآِئَكــُة ظَاِلِمــي أَنُْفِســِهْم َقاُلواْ ِفيــَم ُكنُتْم َقاُلواْ ُكنَّ وجــل:}ِإنَّ الَِّذيــَن تََوفَّ

اً{ )النســاء:97(  َقاْلــَواْ أََلــْم تَُكــْن أَرُْض الّلــِه َواِســَعًة َفُتَهاِجــُرواْ ِفيَهــا َفأُْوَلـــِئَك َمأَْواُهــْم َجَهنَُّم َوَســاءْت َمِصــ�ي

ن كانــت الهجــرة  ي: هــم نــاس مــن أهــل مكــة، أســلموا ولــم يهاجــروا، حــ�ي يقــول الزمخــرسش  

ء مــن الديــن، حيــث قــدروا عــىل  ي
ي سش

فريضــة، وســؤالهم:  فيــم كنتــم؟ للتوبيــخ، بأنهــم لــم يكونــوا �ن

، اعتــذاراً ممــا وبخــوا بــه، واعتــاللً بالســتضعاف،  ن المهاجــرة ولــم يهاجــروا، فقالــوا: كنــا مســتضعف�ي

ء، فبكتتهــم المالئكــة بقولــه تعــاىل: }ألــم تكــن  ي
ي سش

وأنهــم لــم يتمكنــوا مــن الهجــرة، حــ�ت يكونــوا �ن

ــض  ــة إىل بع ــن مك ــروج م ــىل الخ ــن ع ــم قادري ــم كنت ــا؟( أرادوا أنك ــروا فيه ــعة فتهاج ــه واس أرض الل

ــه  ــه علي ــىل الل ــه، ص ــول الل ــرة إىل رس ــن الهج ــم، وم ــار دينك ــن إظه ــا م ــون فيه ي ل تمنع
ــ�ت ــالد ال الب

ي بلــد ل يتمكــن 
وســلم، كمــا فعــل المهاجــرون إىل أرض الحبشــة، وهــذا دليــل عــىل أن الرجــل إذا كان �ن

فيــه مــن إقامــة أمــر دينــه كمــا يجــب، لبعــض الأســباب - والعوائــق عــن إقامــة الديــن ل تنحــ�- أو 

ي غــ�ي بلــده أقــوم بحــق اللــه، وأدوم عــىل العبــادة، حقــت عليــه الهجــرة. )1(
علــم أنــه �ن

ي أرض ل يقــدرون فيهــا عــىل إقامــة 
ويقــول صاحــب أضــواء البيــان: المعــ�ن أنهــم إن كانــوا �ن  

ــا،  ــع منه ــروا إىل موض ــعة، فليهاج ــم واس ــإن أرض ربّه ــار، ف ــا أذى الكف ــم فيه ــم، أو يصيبه دينه

يقــدرون فيــه عــىل إقامــة دينهــم، ويســلمون فيــه مــن أذى الكفــار، كمــا فعــل رســول اللَّــه، صــىل اللــه 

ــلمون. )2( ــلم، والمس ــه وس علي

   مآثر املهاجرين يف سبيل الله:

ســالم عظيــم، لســتجابتهم لأمــر اللــه بالهجــرة، عــىل  ي الإ
ي ســبيل اللــه فضــل �ن

  للمهاجريــن �ن

ــِه، مصداقــاً لوعــده  ــة الّل الرغــم مــن قســوتها عــىل قلوبهــم، ومعاناتهــم معهــا، فهــم يَرُْجــوَن رَْحَم

ي َســِبيِل الّلــِه أُْوَلـــِئَك يَرُْجــوَن رَْحَمــَت الّلــِه  ِ
ي عــاله: }ِإنَّ الَِّذيــَن آَمُنــواْ َوالَِّذيــَن َهاَجــُرواْ َوَجاَهــُدواْ �ن

جــل �ن

ــرة:218( ــٌم{ )البق ــوٌر رَِّحي ــُه َغُف َوالّل

1. الكشاف:1 /587.

2 أضواء البيان:6 /161.
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ــل:  ــز وج ــال ع ــرة، فق ــر الآخ ــ�، وبأج ــبحانه بالن ــم س ــه وعده ــبيل الل ي س
ــرون �ن والمهاج  

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

}َوالَِّذيــَن َهاَجــُرواْ �ن

يَْعَلُمــوَن{ )النحــل:41(

ــِه ثـُـمَّ ُقِتُلــوا  ي َســِبيِل اللَّ ِ
ووعدهــم ربهــم بالــرزق الحســن، فقــال تعــاىل: }َوالَِّذيــَن َهاَجــُروا �ن  

{ )الحــج: 58( َ ن ُ الرَّاِزِقــ�ي ْ ُهــُم اللَّــُه ِرْزقــاً َحَســناً َوِإنَّ اللَّــَه َلُهــَو َخــ�ي ُزَقنَّ ْ َ أَْو َماتُــوا َل�ي

ي ســبيل اللــه بتكفــ�ي الذنــوب، ومجازاتهــم بالجنــة، فقــال جــل 
ووعــد المهاجــرون �ن  

ــن بَْعــٍض  َ بَْعُضُكــم مِّ ــن َذَكــٍر أَْو أُنــ�ش نُكــم مِّ ِّي لَ أُِضيــُع َعَمــَل َعاِمــٍل مِّ
ذكره:}َفاْســَتَجاَب َلُهــْم َربُُّهــْم أَ�ن

َئاِتِهْم  ــيِّ ــْم َس ــَرنَّ َعْنُه َُكفِّ ــواْ لأ ــواْ َوُقِتُل ــِبيىِلي َوَقاتَُل ي َس ِ
ــْم َوأُوُذواْ �ن ــن ِديَاِرِه ــواْ ِم ــُرواْ َوأُْخِرُج ــَن َهاَج َفالَِّذي

ــَواِب { )آل عمران:195( ن ِعنــِد الّلِه َوالّلُه ِعنَدُه ُحْســُن الثَّ َنَْهــاُر ثََواباً مِّ ــاٍت تَْجــِري ِمــن تَْحِتَهــا الأ ُهــْم َجنَّ  َولأُْدِخَلنَّ

   الهجرة الواعية لها أهداف سامية:

عيــة نبيلــة، عــىل رأســها النتصــار للحــق،  وعــة تهــدف إىل تحقيــق أهــداف رسش الهجــرة المرسش  

ن رعايتــه ومؤازرتــه، حيــث يقول  ن تكــون كذلــك يحفهــا اللــه بعــ�ي والحتشــاد ضــد الباطــل وأهلــه، وحــ�ي

ــاَس  ــِه النَّ ــْوَل َدْفــُع اللَّ ــُه َوَل ــا اللَّ ِ َحــقٍّ ِإلَّ أَن يَُقوُلــوا َربَُّن ْ جــل شــأنه:}الَِّذيَن أُْخِرُجــوا ِمــن ِديَاِرِهــْم ِبَغــ�ي

اً َوَلَينــُ�َنَّ  ــِه َكِثــ�ي ــَواٌت َوَمَســاِجُد يُْذَكــُر ِفيَهــا اْســُم اللَّ ــٌع َوَصَل َمــْت َصَواِمــُع َوِبَي بَْعَضُهــم ِبَبْعــٍض لَُّهدِّ

ــٌز{ )الحــج:40( ــِويٌّ َعِزي ــَه َلَق ــُ�ُُه ِإنَّ اللَّ ــن يَن ــُه َم اللَّ

يــة عــىل المهاجريــن الذيــن دفعهــم الحــرص عــىل نيــل مرضــاة اللــه عــىل  وقــد أثــ�ن رب ال�ب  

ي ســبيل اللــه، فقــال عــز وجــل: }ِلْلُفَقــَراء اْلُمَهاِجِريــَن الَِّذيــَن أُْخِرُجــوا ِمــن ِدياِرِهــْم َوأَْمَواِلِهــْم 
الهجــرة �ن

)8: ــرسش ــوَن {)الح اِدُق ــُم الصَّ ــَك ُه ــوَلُه أُْوَلِئ ــَه َورَُس وَن اللَّ ــُ�ُ ــاً َويَن ــِه َوِرْضَوان ــَن اللَّ ــالً مِّ ــوَن َفْض يَْبَتُغ

ــن ِديَاِرُكــْم  وقــال تعــاىل: }َوِإْذ أََخْذنـَـا ِميَثاَقُكــْم لَ تَْســِفُكوَن ِدَماءُكــْم َولَ تُْخِرُجــوَن أَنُفَســُكم مِّ  

ــن  ــم مِّ نُك ــاً مِّ ــوَن َفِريق ــُكْم َوتُْخِرُج ــوَن أَنُفَس ــُؤلء تَْقُتُل ــْم َهـ ــمَّ أَنُت ــَهُدوَن* ثُ ــْم تَْش ــْم َوأَنُت ــمَّ أَْقَررْتُ ثُ

ــْم  ــرٌَّم َعَلْيُك ــَو ُمَح ــْم َوُه ــاَرى تَُفاُدوُه ــْم أَُس ــْدَواِن َوِإن يَأتُوُك ــِم َواْلُع ثْ ــم ِبالإِ ــُروَن َعَلْيِه ــْم تَظَاَه ِديَاِرِه
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ــَك ِمنُكــْم ِإلَّ ِخــْزٌي  ــاِب َوتَْكُفــُروَن ِبَبْعــٍض َفَمــا َجــَزاء َمــن يَْفَعــُل َذِل ِإْخَراُجُهــْم أََفُتْؤِمُنــوَن ِبَبْعــِض اْلِكَت

ــِئَك  ــوَن* أُوَلـ ــا تَْعَمُل ــٍل َعمَّ ــُه ِبَغاِف ــا الّل ــَذاِب َوَم ــدِّ اْلَع وَن ِإىَل أََش ــرَدُّ ــِة يُ ــْوَم اْلِقَياَم ــا َويَ نَْي ــاِة الدُّ ي اْلَحَي ِ
�ن

ــرة:84 - 86( وَن{ )البق ــَ�ُ ــْم يُن ــَذاُب َولَ ُه ــُم اْلَع ــُف َعْنُه ــالَ يَُخفَّ ــرَِة َف ــا ِبالآَِخ نَْي ــاَة الدُّ ُواْ اْلَحَي َ َ
ــ�ت ــَن اْش  الَِّذي

    تطلع املهاجرين لنيل املثوبة:

المهاجــرون قــرساً عــن ديارهــم وأوطانهــم، يتطلعــون دائمــاً للعــودة إليهــا، ويأبــون القبــول   

بأوطــان بديلــة عنهــا، فالرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، عــىل الرغــم ممــا حققتــه الهجــرة لــه ولدينــه 

ي اللــه عنــه، قــال: )قــال 
ي ُهَريـْـرََة، ر�ن مــن منعــة وانتصــارات، إل أنــه بقــي يذكــر أنــه مهاجــر، فعــن أ�ب

ــاس  ــَلَك الن ــْو َس ــاِر، َوَل ــن اْلأَنَْص ــَرأً م ــُت اْم ــرَُة َلُكْن ــْوَل اْلِهْج ــلم: َل ــه وس ــه علي ــىل الل ــِه، ص ــول اللَّ رس

  )
1

ــاِر( )* ــْعَب اْلأَنَْص ــاِر أو ِش ــَلْكُت َواِدَي اْلأَنَْص ــْعًبا، َلَس ــا أو ِش ــاُر َواِديً ــَلَكت اْلأَنَْص ــا، َوَس َواِديً

ي 
ــتقرار �ن ــن اس ــم م ــدث له ــد يح ــا ق ــم مم ــىل الرغ ــن، ع ــة بالمهاجري ــى لصيق ــرة تبق           فالهج

ي حالــة الهجــرة مــن مكــة المكرمــة إىل المدينــة المنــورة، 
قامتهــم، و�ن ي المــكان الجديــد لإ

أوضاعهــم �ن

ــاً  ــة، تحقيق ي المدين
ــن �ن ــة المهاجري ــة إقام ــىل ديموم ــلم، ع ــه وس ــه علي ــىل الل ــول، ص ــرص الرس ح

ــا المهاجــرون،  ي ناله
ــ�ت ــة الرفيعــة ال ــازل الديني ــة والمن ــا الحفــاظ عــىل درجــات المثوب لأهــداف، منه

ومنازلهــم،  بالمهاجريــن  تشــيد  ي 
الــ�ت يفــة  الرسش النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة  الآيــات  بموجــب 

ــن،  ــم للوط ــح الأعظ ــوج بالفت ــذي ت ، ال ن ــ�ي ــ� المب ــاز الن ي إنج
ــادي �ن ــم الري ــم، ودوره وتضحياته

ي 
ــه، ر�ن ــن أبي ــاٍص، ع ي َوقَّ ــن أ�ب ــْعِد ب ــن َس ــِر ب ــن َعاِم ــة، فع ــة المكرم ــو مك ــه، وه ــروا من ــذي هاج ال

ــِة اْلــَوَداِع مــن َوَجــٍع  ي َعــاَم َحجَّ ِ
ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم،  يَُعــوُد�ن اللــه عنــه، قــال: )كان رســول اللَّ

 ، ْ َمــاىِلي ي َ
ُق ِبُثُلــ�ش ي إل ابَْنــٌة، أََفأَتََصــدَّ ِ

ي مــن اْلَوَجــِع وأنــا ُذو َمــاٍل ول يَِرثـُـ�ن ي قــد بََلــَغ �بِ
، فقلــت: إ�ن ي اْشــَتدَّ �بِ

، ِإنَّــَك أَْن تـَـَذَر َورَثََتــَك  ٌ ، أو َكِثــ�ي ٌ ُلــُث َكِبــ�ي ُلــُث، َوالثُّ ــطِْر، فقــال: َل، ثـُـمَّ قــال: الثُّ قــال: َل، فقلــت: ِبالشَّ

ُفــوَن النــاس، َوِإنَّــَك َلــْن تُْنِفــَق نََفَقــًة تَْبَتِغــي بهــا َوْجــَه اللَّــِه إل  ٌ مــن أَْن تََذرَُهــْم َعاَلــًة، يََتَكفَّ ْ أَْغِنَيــاَء َخــ�ي

، باب ما يجوز من اللو. ي
* صحيح البخاري، كتاب التم�ن
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، قــال: ِإنَّــَك  ي ــُف بَْعــَد أَْصَحــا�بِ ــِه؛ أَُخلَّ ي اْمَرأَِتــَك، فقلــت: يــا رَُســوَل اللَّ
ي �ن

أُِجــرَْت بهــا، حــ�ت مــا تَْجَعــُل �ن

ــَع  ــ�ت يَْنَتِف ــَف ح ــَك أَْن تَُخلَّ ــمَّ َلَعلَّ ــًة، ثُ ــًة َوِرْفَع ــِه َدرََج ــا إل ازَْدْدَت ِب ــاًل َصاِلًح ــَل َعَم ــَف، َفَتْعَم ــْن تَُخلَّ َل

ــْم،  ــىل أَْعَقاِبِه ــْم ع ُه ــْم، ول تَرُدَّ ي ِهْجرَتَُه ــا�بِ ــِض ِلأَْصَح ــم أَْم ــُروَن، الله ــَك آَخ َّ ِب َ ــ�ن ــَواٌم، َويُ ــَك أَْق ِب

ــَة( )1(     ــاَت ِبَمكَّ ــلم، أَْن َم ــه وس ــه علي ــىل الل ــِه، ص ــول اللَّ ــه رس ــر�ش ل ــَة ي ــن َخْوَل ــْعُد ب ــُس َس ــن اْلَباِئ  َلِك

ي مكــة كونــه مــرض مرضــاً 
ي وقــاص مــن أن يمــوت �ن فهــذا الخــ�ب يظهــر تخــوف ســعد بــن أ�ب  

شــديداً خــالل أدائــه للحــج بمعيــة الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، عــام حجــة الــوداع، وظــن إن 

ي دار الهجــرة، وبالتــاىلي ســيفقد مــن أجــر المهاجريــن وثوابهــم 
حصــل لــه ذلــك، ســيفوته أجــر المــوت �ن

لتهــم، الذيــن ســيحافظون عــىل هجرتهــم، ويموتــون وهــم عــىل ذلــك، ومــن ناحيــة أخــرى؛ فــإن  ن وم�ن

الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، خــالل رده عــىل تخــوف ســعد، بعــث برســائل توضيحيــة، تضمنــت 

ــه  ي نفــس ســعد، الــذي كان يظــن أن
نجــاز للنفــس، والديــن، والآخريــن، �ن ــاة، والإ بعــث الأمــل بالحي

، وأنجــب  ن ــة ســن�ي ــا تحقــق فعــالً إذ عــاش ســعد بعــد هــذه الحادث مشــارف عــىل المــوت، وهــذا م

ي معركــة القادســية، ومــن 
ي كانــت وحيــدة، وانتفــع المســلمون منــه، وبخاصــة �ن

أبنــاء، إخــوة لبنتــه الــ�ت

ي حديــث ســعد بيــان مكانــة الهجــرة وفضلهــا، وأهميــة المحافظــة عليهــا.
الرســائل المتضمنــة �ن

ال هجرة بعد الفتح:

ــان أن  ــع ببي ــي أن يتب ــتضعاف، ينبغ ــروف الس ي ظ
ــاً، �ن ع ــة رسش ــرة الواجب ــن الهج ــث ع الحدي  

ي الحاجــة إىل الهجــرة، وعــ�ب 
ســالم، وتــالسش بــاب الهجــرة الواجبــة نــ�ة للديــن أغلــق مــع انتصــار الإ

ي الحديــث الصحيــح الــذي يرويــه ابــن 
الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، عــن هــذا الحكــم بجــالء �ن

ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم: )َل ِهْجــرََة بَْعــَد اْلَفْتــِح،  ي اللــه عنهمــا، قــال: قــال رســول اللَّ
ــاٍس، ر�ن َعبَّ

ــُروا( )2( ــُتْنِفرْتُْم َفانِْف ــٌة، وإذا اْس ــاٌد َوِنيَّ ــْن ِجَه َوَلِك

، صىل الله عليه وسلم، سعد بن خولة. ي 1. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب رثاء الن�ب

. ، باب فضل الجهاد والس�ي 2. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي
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ســالم  ي أول الإ
ه، أن الهجــرة كانــت فرضــاً �ن ي وغــ�ي يذكــر صاحــب تحفــة الأحــوذي، عــن الخطــا�ب  

ــه مكــة، دخــل  ــح الل ــا فت ــة، وحاجتهــم إىل الجتمــاع، فلم ن بالمدين ــة المســلم�ي عــىل مــن أســلم لقل

ي ديــن اللــه أفواجــاً، فســقط فــرض الهجــرة إىل المدينــة، وبقــي فــرض الجهــاد والنيــة عــىل مــن 
النــاس �ن

قــام بــه، أو نــزل بــه عــدو. 

ي وجــوب الهجــرة عــىل مــن أســلم، 
ن صاحــب التحفــة أن الحكمــة كانــت أيضــاً �ن ويبــ�ي  

ــن  ــع ع ــم إىل أن يرج ــلم منه ــن أس ــون م ــوا يعذب ــم كان ــار، فإنه ــن الكف ــه م ــن أذى ذوي ــلم م ليس

ــا  ــوا ُكنَّ ــْم َقاُل ــَم ُكْنُت ــوا ِفي ــِهْم َقاُل ــي أَنُْفِس ــُة ظَاِلِم ــُم اْلَماَلِئَك اُه ــَن تََوفَّ ــه، وفيهــم نزلــت: }ِإنَّ الَِّذي دين

ــُم ــْم َجَهنَّ ــَك َمأَْواُه ــا َفأُوَلِئ ــُروا ِفيَه ــَعًة َفُتَهاِج ــِه َواِس ــْن أَرُْض اللَّ ــْم تَُك ــوا أََل ي اْلأَرِْض َقاُل ِ
َ �ن ن ــَتْضَعِف�ي  ُمْس

ًا{ )النساء:97(   َوَساَءْت َمِص�ي

ي دار الكفر، وقدر عىل الخروج منها. 
ي حق من أسلم �ن

وهذه الهجرة باقية الحكم �ن

وهــذا محمــول عــىل مــن لــم يأمــن عــىل دينــه، وبالنســبة إىل قولــه: )ولكــن جهــاد ونيــة( قــال   

ــه، والمعــ�ن أن الهجــرة  ي مخالفــة حكــم مــا بعــده لمــا قبل
ه: هــذا الســتدراك يقتــ�ن ي وغــ�ي ــ�ب الطي

ي كانــت مطلوبــة عــىل الأعيــان إىل المدينــة انقطعــت، إل أن المفارقــة 
ي هــي مفارقــة الوطــن الــ�ت

الــ�ت

ي 
بســبب الجهــاد باقيــة، وكذلــك المفارقــة بســبب نيــة صالحــة، كالفــرار مــن دار الكفــر، والخــروج �ن

ــال  ــروا( ق ــتنفرتم فانف ــك، )وإذا اس ــع ذل ي جمي
ــة �ن ، والني ن ــ�ت ــن الف ــن م ــرار بالدي ــم، والف ــب العل طل

النــووي: يريــد أن الخــ�ي الــذي انقطــع بانقطــاع الهجــرة، يمكــن تحصيلــه بالجهــاد والنيــة الصالحــة، 

)
1

ــه. )* ــوا إلي ــة فاخرج ــال الصالح ــن الأعم ــوه م ــاد ونح ــروج إىل الجه ــام بالخ م ــم الإ وإذا أمرك

* تحفة الأحوذي: 5/ 178.
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رئيس التحرير 

، وتكريمهــم لصيامهــم بدخــول  ن ســؤال يــراد بــه النــداء، يطلــق يــوم القيامــة لفــرز الصائمــ�ي  

ي اللــه عنــه، عــن 
جنــة الرضــوان مــن بــاب الريــان، المخصــص لهــم دون ســواهم، فعــن َســْهٍل، ر�ن

ــوَن  اِئُم ــه الصَّ ــُل من ــاُن، يَْدُخ يَّ ــه الرَّ ــاُل ل ــا يَُق ــِة بَابً ي اْلَجنَّ
ــه عليــه وســلم، قــال: )ِإنَّ �ن ، صــىل الل ي النــ�ب

اِئُمــوَن؟ َفَيُقوُمــوَن، َل يَْدُخــُل منــه أََحــٌد  ُُهــْم، يَُقــاُل: أَيْــَن الصَّ ْ يــوم اْلِقَياَمــِة، َل يَْدُخــُل منــه أََحــٌد َغ�ي

)
1

ــٌد()* ــه أََح ــْل من ــَق، فلــم يَْدُخ ــوا أُْغِل ــْم، فــإذا َدَخُل ُُه ْ َغ�ي

ي مناســبات مختلفــة صــوراً مــن نــداء التكريــم، 
ي حياتهــم الدنيــا، ويعيشــون �ن

يلحــظ النــاس �ن  

ــاء  اع، وإحص ــ�ت ــات الق ــرز بطاق ، وف ن ــ�ي ــوات الناخب ــق أص ــح صنادي ــد فت ــاً بع ــون أحيان ــذي يك وال

ن  ــ�ي ــة ح ــرسور، وبخاص ــرح وال ــن الف ــر الفائزي ــن، فيغم ــماء الفائزي ــالن أس ــم إع ــن ث ــوات، وم الأص

ي ينــادى 
يتعلــق الأمــر بمناصــب رفيعــة، أو مراكــز حساســة، ومــن صــور النــداء التكريمــي، تلــك الــ�ت

ون فرحــاً بذلــك، وهكــذا تكــون  ن لينالــوا شــهادات التخــرج، فيطــ�ي ن أو الخريجــ�ي فيهــا عــىل الناجحــ�ي

ي المحصلــة ســتف�ن ومــن عليهــا، ومــا عليهــا مــن 
ي �ن

ن الخــاص بأمــور الدنيــا، الــ�ت البهجــة بنــداء التمــ�ي

ي 
ــف �ن ي الآخــرة يختل

ــك بؤســها، لكــن الأمــر �ن ــدوم لأحــد، وكذل ــن ي ــا ل مجــد وفخــار ورسور، فنعيمه

المــدى والشــكل والمضمــون، فمــن يكــرم فيهــا، فقــد نــال حظــاً وافــراً مــن النعيــم، الــذي ل يعتــوره 

ــره:  ــه جــل ذك ــاً لقول ــا هــو متجــدد المــذاق، مصداق ــوره الســآمة، وإنم ــاء ول النقــص، ول تعت الفن

. ن * صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الريان للصائم�ي

لم�ة العدد
ك
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َنَْهــاُر ُكلََّمــا ُرِزُقــواْ ِمْنَهــا  ــاٍت تَْجــِري ِمــن تَْحِتَهــا الأ اِلَحــاِت أَنَّ َلُهــْم َجنَّ ِ الَِّذيــن آَمُنــواْ َوَعِمُلــواْ الصَّ ِّ }َوبَــرسش

ــرٌَة َوُهــْم  طَهَّ ْزقــاً َقاُلــواْ َهـــَذا الَّــِذي ُرِزْقَنــا ِمــن َقْبــُل َوأُتـُـواْ ِبــِه ُمَتَشــاِبهاً َوَلُهــْم ِفيَهــا أَْزَواٌج مُّ ِمــن ثََمــرٍَة رِّ

ــُدوَن{ )البقــرة:25( ــا َخاِل ِفيَه

ي الشكل والمظهر، لكن المذاق يتنوع، والأزواج فيها مطهرة.
ي الجنة �ن

 فقد تتشابه الملذات �ن

ــرز ســمات نعيــم الآخــرة الخلــود فيــه، حســب الوعــد الحــق، الــذي ل ريــب فيــه،  ومــن أب  

ــاِت  اِلَح ــواْ الصَّ ــواْ َوَعِمُل ــَن آَمُن ــاىل: }َوالَِّذي ــه تع ي قول
ــا �ن ــل، كم ي ن ــات الت�ن ــن آي ــ�ي م ي كث

ــه �ن ــ�ب عن والمخ

َنَْهــاُر َخاِلِديــَن ِفيَهــا أَبـَـداً َوْعــَد الّلــِه َحّقــاً َوَمــْن أَْصــَدُق ِمــَن الّلــِه  ــاٍت تَْجــِري ِمــن تَْحِتَهــا الأ َســُنْدِخُلُهْم َجنَّ

ــاٌت تَْجِري  ــن َذِلُكْم ِللَِّذيــَن اتََّقْوا ِعنــَد َربِِّهْم َجنَّ ٍ مِّ ْ ُئُكــم ِبَخ�ي ِقيــالً{ )النســاء:122(، وقولــه عــز وجل: }ُقــْل أَُؤنَبِّ

ٌ ِباْلِعَبــاِد{ )آل عمــران:15( ــَن الّلــِه َوالّلــُه بَِصــ�ي ــرٌَة َوِرْضــَواٌن مِّ طَهَّ َنَْهــاُر َخاِلِديــَن ِفيَهــا َوأَْزَواٌج مُّ  ِمــن تَْحِتَهــا الأ

ات الحتفــاء بهــم فيــه،  وهكــذا الصائمــون الذيــن وعدهــم اللــه بتكريــم، يكــون مــن مــؤرسش  

ن إىل  ــب�ي ــم، منتس ــة مناداته ــا، بمرحل ــم به ــر تكريمه ي يم
ــ�ت ــم، ال ــوا جوائزه ــم، لينال ــادى عليه أن يُن

ــم. ــذا التكري ــوا ه ــببه نال ــذي بس ــام، ال الصي

رشح مجمل لحديث نداء الصامئني ليدخلوا الجنة :  

ي الجّنــة بابــاً( ولــم 
ي فيــض القديــر، أن الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال: )إنَّ �ن

جــاء �ن  

ي 
ــغ �ن ــون أبل ــة، فيك ي الجن

ــا �ن ــة م ــم والراح ــن النعي ــور م ــاب المذك ي الب
ــأن �ن ــعاراً ب ــة؛ إش ــل للجن يق

ــاً  اب ــه الصائــم رسش ــاب يســقى من ــري، وهــو ب ــراء، مــن ال ــح ال ــان( بفت ــه الَري ــال ل ــه، )يُق التشــويق إلي

ــة  ــد مناســبة، وكمــال عالق ــه مزي ــة، ليذهــب عطشــه، وفي ــط الجن ــوراً، قبــل وصولــه إىل وس طه

بالصــوم، واكتفــى بالــري عــن الشــبع، لدللتــه عليــه، أو لأنــه أشــق عــىل الصائــم مــن الجــوع، )يدخــل 

ون الصــوم، لتنكــرس نفوســهم لمــا  ــن يكــ�ش ي الذي
ــوم القيامــة( يعــ�ن ــة، )الصائمــون ي ــه( إىل الجن من

ــل تمكنهــم،  ــري، والأمــان مــن الظمــأ، قب ــه ال ــاب في ي صومهــم، خصــوا بب
ــوا مشــقة الظمــأ �ن تحمل

هــم تأكيــداً، )يقــال(  هــم( كــرر نفــي دخــول غ�ي ومــن ثــم كان مختصــاً بهــم، )ل يدخــل منــه أحــد غ�ي

ــن الصائمــون؟(  ــه مــن خلقــه، )أي ــل المالئكــة، أو مــن أمــره الل ي الموقــف، والقائ
ــوم القيامــة �ن أي ي
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ــوا(؛ أي  ــإذا دخل ــه، )ف ــون من ــة،  فيدخل ــوا الجن ــم ادخل ــال له ــون( فيق ــام، )فيقوم ون للصي ــ�ش المك

دخــل آخرهــم منــه، )أُغلــق( بالبنــاء للمفعــول، )فلــم يدخــل منــه( بعــد ذلــك  أحــد، أي لــم يدخــل 

منــه غــ�ي مــن دخــل. )1(

دعوة الناس بإمامهم يوم القيامة  

: أين الصائمون؟  ن ي سياق الوقوف عند حديث مناداة الصائم�ي
�ن  

يُحســن التذكــ�ي بــأن النــاس ينــادون يــوم القيامــة بصيــغ عــدة، منهــا نداؤهــم بإمامهــم،   

ي قرآنــه العظيــم، حيــث يقــول جــل شــأنه: }يـَـْوَم نَْدُعــو ُكلَّ أُنـَـاٍس ِبِإَماِمِهــْم 
حســب مــا أخــ�ب ســبحانه �ن

رساء:71( ــالً{ )الإ ــوَن َفِتي ــْم َولَ يُظَْلُم ــَرُؤوَن ِكَتابَُه ــِئَك يَْق ــِه َفأُْوَلـ ــُه ِبَيِميِن َ ِكَتابَ ي ِ
ــْن أُو�ت َفَم

مــام الــذي يدعــى النــاس بــه يــوم القيامــة، أن الزجــاج  ي فتــح القديــر بالنســبة إىل الإ
جــاء �ن  

لصــاق، كمــا تقــول أدعــوك باســمك، ويجــوز أن تكــون  ي بإمامهــم لالإ
ي يــوم القيامــة، والبــاء �ن

قــال: يعــ�ن

ن بإمامهــم، أي يدعــون، وإمامهــم  متعلقــة بمحــذوف هــو حــال، والتقديــر ندعــو كل أنــاس متلبســ�ي

ي 
، أو مقــدم �ن ي ي اللغــة كل مــا يؤتــم بــه، مــن نــ�ب

مــام �ن فيهــم، نحــو ركــب بجنــوده، والأول أوىل، والإ

ــاب.)2(  ــن، أو كت الدي

مــام  عيــة، لتفســ�ي المــراد بالإ ء مــن التفصيــل المســند بالأدلــة الرسش ي
ي أضــواء البيــان، سش

و�ن  

رساء،  ي الآية القرآنيــة الكريمــة )71( من ســورة الإ
الــذي يدعــى بــه النــاس يوم القيامة، حســب مــا جــاء �ن

فعنــد بعــض العلمــاء قولهــم أن المــراد  بـــ }إمامهــم{ هــو كتــاب أعمالهــم، ويــدل عــىل هــذا قولــه 

{ )يس:12(،  ٍ
ن ي ِإَماٍم ُمِبــ�ي ِ

ٍء أْحَصْيَنــاُه �ن ْ ي َ ُمــوا َوآثَارَُهــْم َوُكلَّ سش َ َونَْكُتــُب َمــا َقدَّ ي اْلَمــْو�ت تعــاىل: }ِإنَّــا نَْحــُن نُْحــ�يِ

ــٍة تُْدَعــى ِإىَل ِكَتاِبَهــا اْلَيــْوَم تُْجــَزْوَن َمــا ُكنُتــْم تَْعَمُلــوَن{ )الجاثيــة:28( ــٍة َجاِثَيــًة ُكلُّ أُمَّ  وقولــه: }َوتـَـَرى ُكلَّ أُمَّ

، لدللة الآية )12من سورة يس( المذكورة عليه.  واختار هذا القول ابن كث�ي  

وعــن قتــادة ومجاهــد أن المــراد بـــ }إمامهم{نبيهــم، ويــدل عــىل هــذا القــول قولــه تعــاىل:   

يُظَْلُمــوَن{ )يونــس:47( ِباْلِقْســِط َوُهــْم لَ  َ بَْيَنُهــم  ي ِ
ــٍة رَُّســوٌل َفــِإَذا َجــاء رَُســوُلُهْم ُقــ�ن }َوِلــُكلِّ أُمَّ

1. فيض القدير، 2/ 464.

2. فتح القدير، 3 /292، بت�ف.
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ٍة ِبَشِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك َعىَل َهـُؤلء َشِهيداً{ )النساء:41( وقوله: }َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمن ُكلِّ أمَّ  

يع،  وقــال بعــض أهــل العلــم: بـــ }ِإَماِمِهــْم{ أي بكتابهــم الــذي أنــزل عــىل نبيهــم، مــن الترسش  

ــر.  ــن جري ــاره اب ــد، واخت ــن زي ــه اب ــال ب ــن ق ومم

يمــان أئمتهــم الأنبياء،  وقــال بعــض أهــل العلــم: يدعــى كل قــوم بمــن يأتمون بــه، فأهــل الإ  

اؤهــم مــن رؤســاء الكفــرة، كمــا  صلــوات اللــه وســالمه عليهــم، وأهــل الكفــر أئمتهــم وســادتهم وك�ب

ــص:41(  وَن{ )القص ــَ�ُ ــِة َل يُن ــْوَم اْلِقَياَم ــاِر َويَ ــوَن ِإىَل النَّ ــًة يَْدُع ــْم أَِئمَّ ــاىل: }َوَجَعْلَناُه ــال تع ق

ــه تعــاىل،  ــد الل ــن، أن هــذا الأخــ�ي هــو أظهــر الأقــوال، والعلــم عن ــرى بعــض المفرسي وي  

ي هــذه الآيــة، ومــا يشــهد لهــا مــن قــرآن، 
جيــح بمــا وجــدوه مــن أقــوال العلمــاء �ن ن هــذا ال�ت معللــ�ي

َ ِكَتابَــُه ِبَيِميِنــِه{ مــن القرائــن الدالــة عــىل ترجيــح مــا اختــاره ابــن  ِ
وقولــه تعــاىل بعــد هــذا: }َفَمــْن أُو�ت

ي هــذه الآيــة الكريمــة أن الذيــن 
ي هــذه الآيــة كتــاب الأعمــال، وذكــر جــل وعــال �ن

مــام �ن ، مــن أن الإ كثــ�ي

ي مواضــع أخــر، كقولــه 
يؤتــون كتابهــم بأيمانهــم يقرؤونــه، ول يظلمــون فتيــالً، وقــد أوضــح هــذا �ن

ــا َمــْن  َ ِكَتابَــُه ِبَيِميِنــِه َفَيُقــوُل َهــاُؤُم اْقــَرُؤوا ِكَتاِبيــْه{ )الحاقــة:19( إىل قولــه: }َوأَمَّ ي ِ
ــا َمــْن أُو�ت ســبحانه: }َفأَمَّ

ــة:25(. )1( ــْه{ )الحاق ــْم أُوَت ِكَتاِبي ي َل ِ
ــ�ن ــا َلْيَت ــوُل يَ ــَماِلِه َفَيُق ــُه ِبِش َ ِكَتابَ ي ِ

أُو�ت

نداء الناس بأعاملهم يوم القيامة :  

عــن نــداء النــاس بأعمالهــم، يخــ�ب الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، فيقــول: )مــن أَنَْفــَق   

ــاَلِة  ، َفَمــْن كان مــن أَْهــِل الصَّ ٌ ْ ــِه هــذا َخــ�ي ــِة، يــا َعْبــَد اللَّ ــِه نـُـوِدَي مــن أَبـْـَواِب اْلَجنَّ ي َســِبيِل اللَّ
ِ �ن

ن ْ َزْوَجــ�ي

ــِل  ــن أَْه ــْن كان م ــاِد، َوَم ــاِب اْلِجَه ــن بَ ــَي م ــاِد ُدِع ــِل اْلِجَه ــن أَْه ــْن كان م ــاَلِة، َوَم ــاِب الصَّ ــن بَ ــَي م ُدِع

ــِة، فقــال أبــو  َدَق ــاِب الصَّ ــَي مــن بَ ــِة ُدِع َدَق ــِل الصَّ ــْن كان مــن أَْه ــاِن، َوَم يَّ ــاِب الرَّ ــَي مــن بَ ــاِم ُدِع َي الصِّ

ورٍَة،  ُ َ َبـْـَواِب مــن صن ــي يــا رَُســوَل اللَّــِه، مــا عــىل مــن ُدِعَي مــن ِتْلــَك اْلأ ي أنــت َوأُمِّ ي اللــه عنــه: ِبــأَ�بِ
بَْكــٍر، ر�ن

ــوَن منهــم(.)2( ــو أَْن تَُك ــا؟ قــال: نعــم، َوأَرُْج ــَواِب ُكلَِّه َبْ
ــَك اْلأ ــٌد مــن ِتْل ــى أََح ــْل يُْدَع َفَه

1. أضواء البيان، 3 /175 - 176، بت�ف

. ن 2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الريان للصائم�ي
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أين الصامئون؟   

يــف بجــالء عــىل صحــة مذهــب من فــرس نــداء النــاس بإمامهــم يوم  يــدل هــذا الحديــث الرسش   

 القيامــة، بأعمــال النــاس، ففــي الجنــة أبــواب مخصصــة لدخــول أصحــاب الأعمــال العظيمــة منهــا.  

ــل  ، وقي ن ــ�ي ، أو ثوب ن ــن، أو درهمــ�ي ي ديناري
( يعــ�ن ن ــه: )زوجــ�ي ي عمــدة القــاري، أن قول

جــاء �ن  

ه، أو صــالة وصــوم، فيشــفع الصدقــة بأخــرى، أو  دينــار وثــوب، أو درهــم ودينــار، أو ثــوب مــع غــ�ي

ي ســبيل اللــه( قيــل هــو الجهــاد، وقيــل مــا هــو أعــم منــه، وقيــل المــراد 
ه،  قولــه: )�ن فعــل خــ�ي بغــ�ي

ن مــن أي صنــف كان مــن أصنــاف المــال، وقــال الــداودي والــزوج هنــا الفــرد،  ن إنفــاق شــيئ�ي بالزوجــ�ي

ــة: 39(، {)القيام َ ــَر َواْلأُنْ�ش َك ِ الذَّ
ن ْ ــ�ي ــُه الزَّْوَج ــَل ِمْن ــاىل: }َفَجَع ــال تع ن زوج، ق ــ�ي ــد زوج، ولالثن ــال للواح  يق

ن زوجــان، يــدل عليــه الآيــة، وقولــه: )نــودي مــن أبــواب الجنــة( المــراد مــن هــذه   وصوابــه أن الثنــ�ي

الأبــواب غــ�ي الأبــواب الثمانيــة، وقــال ابــن بطــال ل يصــح دخــول المؤمــن إلَّ مــن بــاب واحــد، ونــداؤه 

ــذا  ــه: )ه ــاء، وقول ــا ش ــن أيه ــه م ي دخول
ــه �ن ــ�ي ل ــرام، والتخي ك ــبيل الإ ــىل س ــو ع ــا ه ــا، إنم ــا كله منه

ات، والتنويــن فيــه  ــاه هــو خــ�ي مــن الخــ�ي ( ليــس مــن أفعــل التفضيــل، بــل معن ( لفظــة )خــ�ي خــ�ي

خبــار بيــان تعظيمــه. للتعظيــم، وفائــدة هــذا الإ

هــا مــن أعمــال  ــن لصــالة التطــوع، وكــذا غ�ي ي ــاب الصــالة( أي المك�ش ــه: )دعــي مــن ب   وقول

، وقولــه: )مــن بــاب الصدقــة( أي مــن الغالــب عليــه  ن ، فالواجبــات ل بــد منهــا لجميــع المســلم�ي الــ�ب

ــكل.  ــل لل ن أه ــ�ي ــكل المؤمن ــك، وإلَّ ف ذل

ة، أي قــد  ر، أي ليــس عــىل المدعــو مــن كل الأبــواب مــ�ن ورة( أي مــن صن وقولــه: )مــن صن  

ســعد مــن دعــي مــن أبوابهــا جميعــاً، ويقــال: معنــاه مــا عــىل مــن دعــي مــن تلــك الأبــواب، مــن لــم 

ر عليــه؛ لأن الغايــة المطلوبــة دخــول الجنــة  يكــن إلَّ مــن أهــل خصلــة واحــدة، ودعــي مــن بابهــا ل صن

ــكل معــاً. ــا أراد؛ لســتحالة الدخــول مــن ال مــن أيه

: أقــول يحتمــل أن تكــون الجنــة كالقلعــة، لهــا أســوار محيــط بعضهــا ببعــض،  ي
وقــال الكرمــا�ن  

وعــىل كل ســور بــاب، فمنهــم مــن يدعــى مــن البــاب الأول فقــط، ومنهــم مــن يتجــاوز عنــه إىل البــاب 

ــرا. ــم ج ــل، وهل الداخ



سراء ل�ة ال�إ م�ج

20

العدد 153  رمضان / شوال 1442هـ  نيسان / آيار 2021م

ي بــأن هــذا الــذي ذكــره ل يســتبعده العقــل، ولكــن معرفــة كيفيــة الجنــة، وكيفيــة 
ويــرد العيــ�ن  

ــارع. ــن الش ــماع م ــىل الس ــة ع ــك، موقوف ــ�ي ذل ــا وغ أبوابه

ــن  ــاء م ــه، والرج ــاىل عن ــه تع ي الل
ــر، ر�ن ي بك ــاب لأ�ب ــم( خط ــون منه ــو أن تك ــه: )وأرج وقول  

ي 
ي بكــر، ر�ن ، فــدل هــذا عــىل فضيلــة أ�ب ن ، صــىل اللــه عليــه وســلم، واجــب، نبــه عليــه ابــن التــ�ي ي النــ�ب

ــا.  ــال كله ــذه الأعم ــل ه ــن أه ــه م ــىل أن ــه، وع ــاىل عن ــه تع الل

ي 
ي جميعهــا، وإن مــن فتــح لــه �ن

نســان الواحــد �ن ي الأغلــب لالإ
وفيــه أن أعمــال الــ�ب ل تفتــح �ن  

يــق،  ي جميعهــا للقليــل مــن النــاس، وإن الصدِّ
ي الأغلــب، وأنــه قــد يفتــح �ن

هــا �ن ء منهــا، حــرم غ�ي ي
سش

ــم.)1( ــه، منه ــاىل عن ــه تع ي الل
ر�ن

          دحــض  التعــارض بــني روايــات فتــح أبــواب الجنــة ألصناف مــن الناس:

ــة شــاؤوا،  ــة الثماني ــواب الجن ــة مــن أي أب ــن وعــدوا بدخــول الجن ــاس الذي ــاف الن مــن أصن  

ــن يؤمنــون  ــد الذي ــة، وأهــل التوحي ــة الثماني ــواب الجن ــه أب ــح ل المتشــهد عقــب الوضــوء، حيــث تفت

ــن  ــَة ب ــح، عــن ُعْقَب ــث الصحي ي الحدي
ــوة محمــد وعيــ�، عليهمــا الصــالة والســالم، فقــد جــاء �ن بنب

ــِه،  ــوَل اللَّ ــُت رَُس ٍّ، َفأَْدَرْك ي ــ�شِ ــا ِبَع ْحُتَه ، َفَروَّ ي ِ
ــ�ت ــاَءْت نَْوبَ ــِل، َفَج ِب ــُة اْلإِ ــا ِرَعايَ ــت َعَلْيَن ــال: )كان ــٍر، ق َعاِم

ــأُ َفُيْحِســُن  صــىل اللــه عليــه وســلم، َقاِئًمــا يحــدث النــاس، َفأَْدَرْكــُت مــن َقْوِلــِه: )مــا مــن ُمْســِلٍم يََتَوضَّ

ــال:  ــُة، ق ــه اْلَجنَّ ــْت ل ــِه، إل َوَجَب ــِه َوَوْجِه ــا ِبَقْلِب ــٌل َعَلْيِهَم ، ُمْقِب ِ
ن ْ ــ�ي ي َرْكَعَت ــىلِّ ــوُم َفُيَص ــمَّ يَُق ــوَءُه، ثُ ُوُض

ي َقْبَلَهــا أَْجــَوُد، َفَنظَــرُْت، فــإذا ُعَمــُر، قــال: 
ن يـَـَديَّ يقــول: الــ�ت فقلــت: مــا أَْجــَوَد هــذه! فــإذا َقاِئــٌل بــ�ي

ــأُ، َفُيْبِلــُغ، أو َفُيْســِبُغ اْلَوُضــوَء، ثـُـمَّ يقــول  ي قــد َرأَيُْتــَك ِجْئــَت آِنًفــا، قــال: )مــا ِمْنُكــْم مــن أََحــٍد يََتَوضَّ
إ�ن

ــِة الثََّماِنَيــُة، يَْدُخــُل  ــًدا عبــد اللَّــِه َورَُســوُلُه، إل ُفِتَحــْت لــه أَبـْـَواُب اْلَجنَّ أَْشــَهُد أَْن َل ِإَلــَه إل اللــه، َوأَنَّ ُمَحمَّ

ــا َشــاَء(.)2( مــن أَيَِّه

ن وعــد المتشــهد  ، وبــ�ي ن ن تخصيــص بــاب الريــان للصائمــ�ي ي فتــح القديــر، بــ�ي
ي �ن

جمــع الشــوكا�ن  

ي حديــث عقبــة بــن عامــر، فنفــى التناقــض 
عقــب الوضــوء بــأن تفتــح لــه أبــواب الجنــة الثمانيــة، كمــا �ن

ــم يكــن مــن  ــان، إن ل ــاب الري ــك المتشــهد عــن دخــول ب ــه مشــيئة ذل ــا، لجــواز أن يــ�ف الل بينهم
1. عمدة القاري، 10/ 264 - 265.

2.صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء. 



21

لم�ة العدد
ك

أين الصامئون؟   

ن  ــ�ي ــع ب ــن الجم ــم م ــد بعضه ــكل عن ــا استش ــة م زال ــح لإ ــاري توضي ــدة الق ي عم
ــوم، و�ن ي الص ــ�ش مك

ن وعــد المتشــهد عقــب الوضــوء بــأن تفتــح لــه أبــواب الجنــة الثمانيــة، فذكــر  حديــث بــاب الريــان، وبــ�ي

ن لذلــك: أحدهمــا أنــه يــ�ف عمــن يشــاء بــاب الصيــام، فــال يشــاء الدخــول منــه، ويدخــل مــن  وجهــ�ي

ي 
: أن حديــث عمــر، ر�ن ي

أي بــاب شــاء غــ�ي الصيــام، فيكــون قــد دخــل مــن البــاب الــذي شــاءه، والثــا�ن

مــذي: )فتحــت لــه ثمانيــة أبــواب مــن الجنــة، يدخــل  اللــه تعــاىل عنــه، قــد اختلفــت ألفاظــه، فعنــد ال�ت

مــن أيهــا شــاء(، فهــذه الروايــة تــدل عــىل أن أبــواب الجنــة أكــ�ش مــن ثمانيــة منهــا، وقــد ل يكــون بــاب 

الصيــام مــن هــذه الثمانيــة، ول تعــارض حينئــذ.)1(

ي 
ــوء �ن ــد الوض ــهد بع ــ�ي المتش ن تخي ــ�ي ، وب ن ــ�ي ــان للصائم ــاب الري ــص ب ن تخصي ــ�ي ــق ب التوفي   

دخــول الجنــة مــن أي أبوابهــا الثمانيــة شــاء، يقــال مثلــه بشــأن وعــد لأهــل التوحيــد بدخــول الجنــة 

اِمــِت، قــال: قــال رســول اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه  مــن أي أبوابهــا الثمانيــة شــاؤوا، فعــن ُعَبــاَدة بــن الصَّ

ــًدا َعْبــُدُه َورَُســوُلُه، َوأَنَّ  يــَك لــه، َوأَنَّ ُمَحمَّ ِ َ وســلم: )مــن قــال: أَْشــَهُد أَْن َل ِإَلــَه إل اللــه َوْحــَدُه، َل رسش

 ، ــاَر َحــقٌّ ، َوأَنَّ النَّ ــَة َحــقٌّ ــِه وابــن أََمِتــِه، َوَكِلَمُتــُه أَْلَقاَهــا إىل َمْريـَـَم َوُروٌح منــه، َوأَنَّ اْلَجنَّ ِعيــَ� عبــد اللَّ

ــاَء(.)2( ــِة َش ــِة الثََّماِنَي ــَواِب اْلَجنَّ ــه مــن أَيِّ أَبْ ــُه الل أَْدَخَل

فتح أبواب الجنة الثامنية مبجيء رمضان:  

ن منــه إىل الجنــة، يحســن  ي ختــام الوقــوف عنــد تخصيــص بــاب الريــان لدخــول الصائمــ�ي
�ن  

التذكــ�ي بــأن أبــواب الجنــة تفتــح بمجــيء رمضــان، وتغلــق أبــواب جهنــم، حســب مــا أخــ�ب عنه رَُســول 

ــِة، َوُغلَِّقــْت أَبـْـَواُب  اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم،  حيــث قــال: )إذا دخــل رََمَضــاُن ُفتَِّحــْت أَبـْـَواُب اْلَجنَّ

ي  ي روايــة صحيحــة أخــرى، ذكــرت الســماء بــدل الجنــة، فعــن أ�ب
()3(، و�ن ُ ن ــَياِط�ي ــَم، َوُسْلِســَلْت الشَّ َجَهنَّ

ي اللــه عنــه، قــال رســول اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم: )إذا دخــل َشــْهُر رََمَضــاَن، ُفتَِّحــْت 
ُهَريـْـرََة، ر�ن

)4() ُ ن ــَياِط�ي ــَم، َوُسْلِســَلْت الشَّ ــَواُب َجَهنَّ ــْت أَبْ ــَماِء، َوُغلَِّق ــَواُب السَّ أَبْ

1. عمدة القاري، 10 /263. 

يمان، بَاُب الدليل عىل أن من مات عىل التوحيد دخل الجنة قطعاً.  2. صحيح مسلم، كتاب الإ

3. صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده.

4. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟... 



سراء ل�ة ال�إ م�ج

22

العدد 153  رمضان / شوال 1442هـ  نيسان / آيار 2021م

ــره  ــىل ظاه ــه ع ــل أن ــث: يحتم ــذا الحدي ح ه ي رسش
ــه �ن ــاض، قول ــن عي ــاري ع ــح الب ي فت

ــاء �ن ج  

ن مــن  وحقيقتــه، وأن ذلــك كلــه عالمــة للمالئكــة لدخــول الشــهر، وتعظيــم حرمتــه، ولمنــع الشــياط�ي

ن يقــل إغواؤهــم،  ة الثــواب والعفــو، وأن الشــياط�ي ، ويحتمــل أن يكــون إشــارة إىل كــ�ش ن أذى المؤمنــ�ي

- قولــه: )ُفتَِّحــْت أَبـْـَواُب الرَّْحَمــِة(، وذلــك  ي
ون كالمصفديــن، قــال: ويؤيــد هــذا الحتمــال - الثــا�ن فيصــ�ي

ي أَنـَـٍس، أَنَّ أَبـَـاُه حدثــه أَنَّــُه ســمع أَبـَـا ُهَريـْـرََة،  ي روايــة مســلم عــن يُونـُـس عــن ابــن ِشــَهاٍب، عــن ابــن أ�ب
�ن

ــَواُب  ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم: )إذا كان رََمَضــاُن ُفتَِّحــْت أَبْ ي اللــه عنــه، يقــول: قــال رســول اللَّ
ر�ن

)
1

*( ) ُ ن ــَياِط�ي ــَلْت الشَّ ــَم َوُسْلِس ــَواُب َجَهنَّ ــْت أَبْ ــِة َوُغلَِّق الرَّْحَم

قــال ويحتمــل أن يكــون فتــح أبــواب الجنــة عبــارة عمــا يفتحــه اللــه لعبــاده مــن الطاعــات،   

ــة  ، الآيل ــارة عــن صف الهمــم عــن المعــا�ي ــار عب ــواب الن ــق أب ــة، وغل ــك أســباب لدخــول الجن وذل

ــهوات. ن الش ــ�ي ــواء، وتزي غ ــن الإ ــم ع نه ــن تعج�ي ــارة ع ن عب ــياط�ي ــد الش ــار، وتصفي ــا إىل الن بأصحابه

ي 
ورة تدعو إىل صف اللفظ عن ظاهره، وأما الرواية ال�ت : والأول أوجه، ول صن             قال الزين بن المن�ي

فيهــا أبــواب الرحمــة، وأبواب الســماء فمن ت�ف الــرواة، والأصل أبــواب الجنة، بدليل مــا يقابله، وهو 

ي الروايــة، وفيه نظر.
قامة هذا مقــام هذه �ن ي الســماء، لإ

 غلــق أبــواب النــار، واســتدل به عــىل أن الجنة �ن

، وعبارتــه فتــح أبــواب الســماء كنايــة  ي شــارح المصابيــح بالحتمــال الأخــ�ي
وجــزم التوربشــ�ت  

ل الرحمــة، وإزالــة الغلــق عــن مصاعــد أعمــال العبــاد تــارة، ببــذل التوفيــق، وأخــرى بحســن  ن عــن تــ�ن

ه أنفــس الصــوام عــن رجــس الفواحــش، والتخلــص مــن  ن القبــول، وغلــق أبــواب جهنــم كنايــة عــن تــ�ن

ــهوات. ــع الش ، بقم ــا�ي ــن المع ــث ع البواع

 ، ن : فائــدة فتــح أبــواب الســماء توقيــف المالئكــة عــىل اســتحماد فعــل الصائمــ�ي ي وقــال الطيــ�ب  

ي نشــاطه، 
لــة عظيمــة، وفيــه إذا علــم المكلــف ذلــك بأخبــار الصــادق مــا يزيــد �ن ن وأنــه مــن اللــه بم�ن

ويتلقاه بأريحية.

* صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان.
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ك

أين الصامئون؟   

ور والمعــا�ي  ، بعــد أن رجــح حملــه عــىل ظاهــره: فــإن قيــل كيــف نــرى الــرسش ي وقــال القرطــ�ب   

ــن  ــل ع ــا تق ــا إنم ــب أنه ــك؟ فيجي ــع ذل ــم يق ن ل ــياط�ي ــدت الش ــو صف اً، فل ــ�ي ــان كث ي رمض
ــة �ن واقع

، وهم  ن وطــه، وروعيــت آدابــه، أو المصفد بعــض الشــياط�ي ، الصــوم الــذي حوفــظ عــىل رسش ن الصائمــ�ي

ور فيــه، وهــذا أمــر محســوس،  ي بعــض الروايــات، أو المقصــود تقليــل الــرسش
كلهــم، كمــا �ن المــردة لأ

ه، إذ ل يلــزم مــن تصفيــد جميعهــم أن ل يقــع رسش ول معصيــة؛  فــإن وقــوع ذلــك فيــه أقــل مــن غــ�ي

ــية. نس ن الإ ــياط�ي ــة، والش ــادات القبيح ــة، والع ــوس الخبيث ، كالنف ن ــياط�ي ــ�ي الش ــباباً غ ــك أس  لأن لذل

ي رمضــان: إشــارة إىل رفــع عــذر المكلــف، كأنــه يقــال لــه 
ن �ن ي تصفيــد الشــياط�ي

ه �ن وقــال غــ�ي  

ي تــرك الطاعــة، ول فعــل المعصيــة.)1(
ن عنــك، فــال تعتــل بهــم �ن قــد كفــت الشــياط�ي

ي المــراد مــن فتــح أبــواب الجنــة، بأنــه حقيقــة الفتح، وذهــب بعضهــم إىل أن 
ويلخــص العيــ�ن  

ي بهــا عــن 
ي شــهر رمضــان، فإنهــا موصلــة إىل الجنــة، فكــ�ن

ة الطاعــات �ن المــراد بفتــح أبــواب الجنــة كــ�ش

ذلــك، ويقــال المــراد بــه مــا فتــح اللــه عــىل العبــاد فيــه مــن الأعمــال المســتوجبة بهــا إىل الجنــة؛ مــن 

ي رمضان ســهل، والأعمال فيــه أرسع إىل القبول. )2(
 الصيــام والصــالة والتــالوة، وأن الطريــق إىل الجنــة �ن

كات، وأن يعيننا  ن اللــه العــىلي القديــر أن يهــل علينــا شــهر رمضــان بالخــ�ي واليمــن والــ�ب ســائل�ي  

عــىل حســن صيامــه، وأن يتقبلــه منــا، وأن يكرمنــا ســبحانه بالعتــق مــن النــار، ودخــول الجنــة مــع زمــرة 

، الذيــن يكرمــون بندائهــم: أيــن الصائمــون؟ تمهيــداً  ن ن مــن بــاب الريــان، المعــد للصائمــ�ي الصائمــ�ي

ن رأت، ول أذن ســمعت، ول خطــر عــىل  لمجازاتهــم بجنــة عرضهــا الســماوات والأرض، وفيهــا مــا ل عــ�ي

 . قلــب بــرسش

1. فتح الباري: 4/ 114 - 115.

2.  عمدة القاري: 10/ 266. 
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ــة  ــات رمضاني ــادات وطاع  عب

ــا ــان فضله وبي

الشيخ مهدي سليم

باحث رشعي/دائرة إفتاء محافظة جنني

ّف اللــه هــذا  شــهر رمضــان المبــارك هــو خــ�ي الشــهور عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل؛ فقــد رسش  

ــِذي أُنــِزَل ِفيــِه اْلُقــْرآُن{ )البقــرة 185(. ول القــرآن الكريــم فيــه، قــال تعــاىل: }َشــْهُر رََمَضــاَن الَّ ن الشــهر بــ�ن

ــه  ــه إىل الل ــل بمــا يقرب ــارك الفضي والمســلم الَفطــن مــن يســتثمر أوقــات هــذا الشــهر المب  

ــرة  ــنات ومغف ــة الحس ــة، فشــهر رمضــان فرصــة عظيمــة لمضاعف ــق الجن ــه طري تعــاىل، ويســهل علي

ان،  ، ويعتــق المســلم مــن النــ�ي ن قبــال عــىل الطاعــات، فيــه تصّفــد الشــياط�ي الذنــوب والســيئات، والإ

، ، وَمــردُة الِجــنِّ ُ ن ــياط�ي ــدِت الشَّ ُل ليلــٍة مــن رَمضــاَن، ُصفِّ  قــال صــىل اللــه عليــه وســلم: » إذا كانـَـت أوَّ

ــِة، فلــم يُغَلــْق منهــا بــاٌب، ونــادى  ــاِر، فلــم يُفَتــْح منهــا بــاٌب، وُفِتحــت أبــواُب الجنَّ وغلِّقــت أبـَـواُب النَّ

. )
1

ي كلِّ ليلــٍة«)*
ــاِر، وذِلــك �ن ِّ أقــِ�، وللَّــِه عتقــاُء مــَن النَّ َّ ِ أقِبــْل، ويــا باغــَي الــرسش منــاٍد: يــا باغــَي الخــ�ي

ف هــذا الشــهر المبــارك الفضيــل أن اللــه ســبحانه وتعــاىل خّصــه ببعــض العبــادات  ومــن رسش  

ه مــن الشــهور، لكــن بعضهــا الآخــر  ي غــ�ي
ع بعضهــا طيلــة العــام، ويُقبــُل �ن ي قــد يـُـرسش

والطاعــات، الــ�ت

ــادات: ــذه العب ــن ه ــهور، وم ــن الش ه م ــ�ي ي غ
ــون �ن ــارك، ول يك ــان المب ــهر رمض ــص بش يخت

الصيام:   

ســالم وفرائضــه  ســالم العظيــم، وأركان الإ صيــام شــهر رمضــان المبــارك ركــن مــن أركان الإ  

ي يُتقــرب بهــا إىل اللــه ســبحانه وتعــاىل، قــال صــىل اللــه عليــه وســلم، فيمــا 
مــن أحــب الأعمــال الــ�ت

. ي
ي فضل شهر رمضان، وصححه الألبا�ن

ن ابن ماجة. كتاب الصيام. باب ما جاء �ن * س�ن
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َْضــُت َعَلْيــِه«)1(، وذكــر لنــا الله ســبحانه  َ ــا اْف�ت َّ ِممَّ ٍء أََحــبَّ ِإىَلي ْ ي َ َّ َعْبــِدي ِبــ�ش يرويــه عــن ربــه: »َوَمــا تََقــرََّب ِإىَلي

اً، وعنــد الحديــث عــن الصيــام  وتعــاىل أجــر بعــض العبــادات، وجعــل ثوابهــا مضاعفــاً، وأجرهــا كبــ�ي

ي 
نــرى أن اللــه ســبحانه وتعــاىل نســبه إىل نفســه، وأخفــى أجــره، وأَعظــَم أمــره، قــال رب العــزة جــّل �ن

ــه()2(، والصــوم مدرســة لالأخــالق،  ــا أجــزي ب ، وأن : )إل الصــوم، فإنــه ىلي ي الحديــث القــدسي
عــاله، �ن

وفرصــة لتهذيــب النفــس، وتدريبهــا عــىل حســن الأخــالق، وجميــل الت�فــات، فليــس المقصــود منــه 

مجــرد الجــوع والعطــش، بــل هــو وقايــة مــن الشــيطان ووساوســه، ودورة تدريبيــة لحســن الأخــالق، 

ــٌة، َفــالَ يَرْفــْث  َيــاُم ُجنَّ يــن بهــا المســلم، قــال صــىل اللــه عليــه وســلم : » الصِّ ن ي ي�ت
وجميــل الآداب، الــ�ت

ي صحيــح البخــاري، أن رســول 
ِّي َصائــٌم«)3(، وقــد ورد �ن

َولَ يَْجَهــْل، َوِإِن اْمــُرٌؤ َقاتََلــُه أَْو َشــاتََمُه، َفْلَيُقــْل ِإ�ن

ــاِر  ــُه عــِن النَّ ــُه وجَه ــَد اللَّ ــِه، بعَّ ي ســبيِل اللَّ
ــا �ن اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال: »مــن صــاَم يوًم

َ خريًفــا« )4(، هــذا أجــر الصيــام بشــكل عــام، فمــا بالــك بصيــام شــهر رمضــان المبــارك، الــذي  ن ســبع�ي

تضاعــف فيــه الحســنات، وتكــ�ش فيــه الطاعــات، وتغفــر فيــه الذنــوب والــزلت.

قراءة القرآن يف رمضان:   

ّف اللــه هــذا الشــهر بــأن بــدأ نــزول القــرآن  شــهر رمضــان المبــارك هــو شــهر القــرآن، وقــد رسش  

ــَن اْلُهــَدٰى  َنــاٍت مِّ ــاِس َوبَيِّ ــِذي أُنــِزَل ِفيــِه اْلُقــْرآُن ُهــًدى لِّلنَّ الكريــم فيــه، قــال تعــاىل: }َشــْهُر رََمَضــاَن الَّ

ة، فارتباطهمــا  ــاِن{ )البقــرة 185(، وعندمــا يذكــر شــهر رمضــان يذكــر معــه القــرآن الكريــم مبــارسش َواْلُفْرَق

ة.  ــ�ي ــا كب ــة بينهم ــم، والعالق قدي

ــم  ــادة، وإقباله ن للعب ــلم�ي ــوب المس اح قل ــرسش ــرى ان ــل ت ــارك الفضي ــهر المب ــذا الش ي ه
و�ن  

ة  ــ�ي ــه الكب ــادة، وفرصت ــم المســلم للعب ــان موس ــاىل؛ لأن رمض ــبحانه وتع ــه س ــاب الل ــىل كت ــ�ي ع الكب

ــلم  ــم المس ــاىل، ولعل ــبحانه وتع ــه، س ــن الل ــواب م ــر والث ــام الأج ــة لغتن ــه العظيم ــة، وثروت للطاع

ــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، الــذي يقــول فيــه: »َمــْن َقــَرأَ َحرًْفــا ِمــْن ِكَتــاِب اللــِه َفَلــُه  بحديــث رســول الله،َصــىلَّ اللَّ
1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع.

ي المسك. 
2. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما يذكر �ن

3. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم.

ي سبيل الله.
، باب فضل الصوم �ن 4. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي
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ــٌم  ــٌف َحــرٌْف، َولٌَم َحــرٌْف، َوِمي ــْن أَِل ــم َحــرٌْف، َوَلِك ــوُل اْل ــا، لَ أَُق ِ أَْمَثاِلَه ْ ــَنُة ِبَعــرسش ــَنٌة، َوالَحَس ــِه َحَس ِب

ي أيــام العــام جميعهــا، فمــا 
يــف يتحــدث عــن قــراءة القــرآن الكريــم �ن َحــرٌْف«)1(، وهــذا الحديــث الرسش

ــارك. ــان المب ــهر رمض ي ش
، �ن ــ�ي ــواب الكب ــة والث ــور المضاعف ــك بالأج بال

ي شــهر رمضــان 
وقــد كان لرســول الله،صــىل اللــه عليــه وســلم، اجتهــاد خــاص مــع القــرآن �ن  

ن أن رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، كان يقــرأ ويراجــع حفظــه  ي الصحيحــ�ي
المبــارك، فقــد ثبــت �ن

ــاَل: »َوَكاَن  ــا، َق ــُه َعْنُهَم َ اللَّ ي ِ
ــاٍس، رَ�ن ــِن َعبَّ ــِن ابْ ــه الســالم، َع ــل، علي ي ــم عــىل ج�ب مــن القــرآن الكري

ــْرآَن«)2(، وهــذا الحديــث كمــا يقــول ابــن رجــب  ــُه الُق ــْن رََمَضــاَن، َفُيَداِرُس ــٍة ِم ي ُكلِّ َلْيَل ِ
ــاُه �ن ــُل يَْلَق ي ِ ْ ِج�ب

ــك،  ــىل ذل ــاع ع ــان، والجتم ي رمض
ــرآن �ن ــة الق ــتحباب دراس ــىل: )اس ــدل ع ــه، ي ــه الل ، رحم ــىلي الحنب

ي 
ــالوة القــرآن �ن ــار مــن ت كث ــل عــىل اســتحباب الإ ــه دلي ــه، وفي وعــرض القــرآن عــىل مــن هــو أحفــظ ل

ي رمضــان ليــالً، فــإن الليــل تنقطــع فيــه 
كثــار مــن التــالوة �ن شــهر رمضــان ... ويــدل عــىل اســتحباب الإ

ــر«)3( . ــىل التدب ــان ع ــب واللس ــه القل ــأ في ــم، ويتواط ــه اله ــع في ــواغل، ويجتم الش

ــة،  ــرى الهمــم العالي ي رمضــان؛ ن
ــح مــع القــرآن �ن ــث عــن همــة الســلف الصال ــد الحدي وعن  

ي ُوجهــت نحــو كتــاب اللــه ســبحانه وتعــاىل، فقــد ورد أن 
ة، والجهــود العظيمــة، الــ�ت والطاقــات الكبــ�ي

ي اللــه عنــه، وتميــم الــداري، 
بعضهــم كان يختــم القــرآن الكريــم كل يــوم، كعثمــان بــن عفــان، ر�ن

ــرون. ــافعي، وآخ ــد، والش ، ومجاه ــ�ي ــن جب ــعيد ب وس

وبعضهــم كان يختــم القــرآن الكريــم كل أســبوع، كعبــد اللــه بــن مســعود، وزيــد بــن ثابــت،   

ي اللــه عنهــم، ورحمهــم اللــه)4( .
ي بــن كعــب، وعبــد الرحمــن بــن يزيــد، وعلقمــة، وإبراهيــم، ر�ن وأ�ب

ــبع،  ي كل س
ــم �ن ــال، وبعضه ــالث لي ي كل ث

ــان �ن ــام رمض ي قي
ــه �ن ــلف يختم ــض الس وكان بع  

ــون القــرآن  ــو رجــاء العطــاردي، وكان الســلف يتل ة، منهــم: أب ي كل عــرسش
ــادة، وبعضهــم �ن منهــم: قت

ي رمضــان، وكان النخعــي يفعــل 
ن �ن ي كل ليلتــ�ي

هــا، وكان الأســود يقــرأ �ن ي الصــالة وغ�ي
ي شــهر رمضــان �ن

�ن

 . ي
مذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر، وصححه الألبا�ن ن ال�ت 1. س�ن

2.  صحيح البخاري. كتاب بدء الخلق. باب ذكر المالئكة.

/ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. ص)169(. 3. ابن رجب الحنبىلي
ي آداب حملة القران. ص)59-61(

4. انظر: النووي/ التبيان �ن
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ي كل ســبع دائمــاً، 
ي ثــالث، وكان قتــادة يختــم �ن

ي بقيــة الشــهر �ن
ي العــرسش الأواخــر منــه خاصــة، و�ن

ذلــك �ن

ي رمضــان ســتون ختمــة يقرؤها 
ي العــرسش الأواخــر كل ليلــة، وكان للشــافعي �ن

ي كل ثــالث، و�ن
ي رمضــان �ن

و�ن

ي شــهر رمضــان، وكان الزهــري إذا 
ي حنيفــة نحــوه، وكان قتــادة يــدرس القــرآن �ن ي غــ�ي الصــالة، وعــن أ�ب

�ن

دخــل رمضــان قــال: فإنمــا هــو تــالوة القــرآن، وإطعــام الطعــام.

وكان مالــك إذا دخــل رمضــان يفــر مــن قــراءة الحديــث ومجالســة أهــل العلــم، ويقبــل عــىل   

تــالوة القــرآن مــن المصحــف، قــال عبــد الــرزاق: كان ســفيان الثــوري إذا دخــل رمضــان تــرك جميــع 

ــىل  ــالث ع ــن ث ــل م ي أق
ــرآن �ن ــراءة الق ــن ق ــي ع ــا ورد النه ــرآن... وإنم ــراءة الق ــىل ق ــل ع ــادة، وأقب العب

ي تطلــب فيهــا 
ي الأوقــات المفضلــة كشــهر رمضــان، خصوصــاً الليــاىلي الــ�ت

المداومــة عــىل ذلــك، فأمــا �ن

كثــار فيهــا مــن  ي الأماكــن المفضلــة، كمكــة لمــن دخلهــا مــن غــ�ي أهلهــا، فيســتحب الإ
ليلــة القــدر، أو �ن

همــا مــن الأئمــة، وعليــه يــدل  تــالوة القــرآن، اغتنامــاً للزمــان والمــكان، وهــو قــول أحمــد وإســحاق وغ�ي

 .)
1

هــم كمــا ســبق ذكــره«)* عمــل غ�ي

ــره  ــال، نذّك ــذه الأفع ــل ه ــول مث ــتبعد حص ــار، واس ــذه الأخب ــدق ه ــد ص ــتبعد أح وان اس  

ــة،  ــة متناهي ــة، ودق ــوة خارق ــم ق ــا منه ــف رأين ــا، كي ــن حولن ــرف م ــن والح ــاب المه ــض أصح ببع

ــد  ــا إل بع ــا تصديقه ــن لن ــة، ل يمك ــة عالي ــة، وهم ــرة طويل ــم، ومثاب ــد عظي ــب، وَجَل ــل رهي وتحم

 ، ــ�ش ــادة ك ي العب
ــة �ن ــاب الهم ــا، وأصح ــأم أعينن ــم ب ــا أفعاله ــم، ورأين ي زمانه

ــنا �ن ــم، وعش ناُه أن َخ�بِ

وع،  ل ينكــر جهدهــم، ول يــرد فضلهــم، ول يكــذب فعلهــم، أخبارهــم ثابتــة، وفعلهــم مــرسش

ــال: )وإن  ــا ق ــه، عندم ــه الل ــوي، رحم ــام اللكن م ــك الإ ــىل ذل ــق ع ــن عّل ــل م ــة، وأجم ــم مبارك وهمته

ي النقــل، بــل هــم 
الذاكريــن لهــذه المناقــب ليســوا ممــن ل يعتمــد عليــه، أو ممــن ل يكــون حجــة �ن

ــن  ــم م ــل أخباره ــات، وتجع ي المهّم
ــم �ن ــع إىل أقواله ــن يرج ــام، الذي ــد الأن ــالم، و عم س ــة الإ أئم

 ، ي
ــقال�ن ــر العس ــن حج ، واب ــ�ي ــر الم ــن حج ، واب ي

ــمعا�ن ، و الس ــ�ي ــن كث ــم، و اب ي نعي ــات، كأ�ب القطعي

، ومــن يحــذو حذوهــم ... ووقــوع مثــل هــذا، وإن اســتبعد  ي والســيوطي، والنــووي، والذهــ�ب

/ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. ص)171( * ابن رجب الحنبىلي
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مــن العــوام، فــال يســتبعد مــن أهــل اللــه تعــاىل، فإنهــم أعطــوا مــن ربهــم قــوة وصلــوا 

 بهــا إىل هــذه الصفــات، ول ينكــر هــذا إل مــن ينكــر صــدور الكرامــات وخــوارق العــادات()1( .

الدعاء:  

ي أَْســَتِجْب  ِ
الدعــاء عبــادة وطاعــة يتقرب بهــا العبد إىل الله ســبحانه وتعــاىل }َوَقاَل َربُُّكــُم اْدُعو�ن  

ــَم َداِخِريــَن{ )غافــر: 60(، وقــال صــىل اللــه عليــه  ي َســَيْدُخُلوَن َجَهنَّ ِ
ُوَن َعــْن ِعَبــاَد�ت َلُكــْم ِإنَّ الَِّذيــَن يَْســَتْك�بِ

ء عىل  ي
وســلم: »الدعــاء هــو العبــادة«)2( ، والدعــاء يحبه الله ســبحانه وتعاىل مــن عبده، ويعّد أكــرم سش

َعــاِء« )3(. ٌء أَْكــرََم َعىَل اللَّــِه تََعــاىَل ِمَن الدُّ ْ ي َ  اللــه ســبحانه وتعــاىل، قــال صــىل اللــه عليه وســلم: » َلْيــَس سش

ي ينشــط لهــا المســلم، ويجتهــد 
ي شــهر رمضــان المبــارك مــن العبــادات الــ�ت

ويعــد الدعــاء �ن  

ان  ي رمضــان أرجــى للقبــول، وأقــرب لالإجابــة، فأبــواب الســماء مفّتحــة، وأبــواب النــ�ي
بهــا، فالدعــاء �ن

ن مصفــدة، والنفــس تّواقــة للعبــادة والطاعــة.  مغلقــة، والشــياط�ي

ن لهــا قلــب المؤمــن، بــأن دعــاءه مســتجاب، وجهــده مــع  ي يطمــ�أ
ي الآيــة الــ�ت

وعنــد النظــر �ن  

ي تتحــدث عــن الصيــام، وفيهــا يقــول تعــاىل:
ي منتصــف الآيــات الــ�ت

 اللــه لــن يضيــع، نجــد أنهــا أتــت �ن

ي  ــوا �بِ ــَتِجيُبوا ىِلي َوْلُيْؤِمُن ــاِن َفْلَيْس اِع ِإَذا َدَع ــدَّ ــَوَة ال ــُب َدْع ــٌب أُِجي ِّي َقِري
ــِإ�ن ي َف ِّ

ــ�ن ــاِدي َع ــأََلَك ِعَب  } َوِإَذا َس

َلَعلَُّهــْم يَرُْشــُدوَن { )البقــرة: 186(.

ي 
ن رمضــان والدعــاء، فالدعــاء �ن وهــذا –واللــه أعلــم- فيــه إشــارة دقيقــة للعالقــة الوطيــدة بــ�ي  

هــذا الشــهر المبــارك الفضيــل يخــرج مــن قلــب خاشــع، ولســان ذاكــر، ونفــس مطمئنــة، امتنعــت عــن 

اب والشــهوات، امتثــالً لأمــر اللــه، وطاعــة لرســوله الكريــم، صــىل اللــه عليــه وســلم. الطعــام والــرسش

صالة الرتاويح :   

ــة  ــادات المحبب ــام الســنة، وهــي مــن العب ــة أي وعــة طيل ــادات المرسش ــل مــن العب ــام اللي قي  

ن قلبــه بهــا، ويخلــو بصفــاء قلبــه مــع مــوله لمناجاتــه، قــال  ، يشــتاق لهــا، ويطمــ�أ ن لقلــوب المؤمنــ�ي

ي التعبد ليس ببدعة. ص)101 - 103(
كثار �ن 1. اللكنوي، محمد عبد الحي الهندي/ إقامة الحجة عىل أن الإ

  . ي
ي داود. كتاب تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء، وصححه الألبا�ن ن أ�ب 2.  س�ن

. ي
ي فضل الدعاء، وحسنه الألبا�ن

مذي. كتاب الدعوات. باب ما جاء �ن ن ال�ت 3. س�ن
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ــَن اللَّْيــِل َمــا يَْهَجُعــوَن، َوِباْلأَْســَحاِر ُهــْم يَْســَتْغِفُروَن { )الذاريــات: 17 - 18( ي حّقهــم: }َكانـُـوا َقِليــالً مِّ
 تعــاىل �ن

ــا  ــاَ وِممَّ ــا َوطََمًع ــْم َخْوًف ــوَن َربَُّه ــِع يَْدُع ــِن اْلَمَضاِج ــْم َع ٰ ُجُنوبُُه َ ــا�ن ــم: }تََتَج ي وصفه
ــا �ن ــال أيض  وق

َرَزْقَناُهــْم ينِفُقــوَن{ )الســجدة:16(.

ف للمؤمــن، وتكريــم لــه،  وقد  وقيــام الليــل مــن أفضــل الصلــوات بعــد الفريضــة، وهــو رسش  

ــاَلَم،  ــاُس، أَْفُشــوا السَّ ــا النَّ ــا أَيَُّه أمــر بــه الرســول، صــىلَّ اللــُه عليــه وســلََّم، وحــّث عليــه، فقــال: )يَ

ــاَلٍم()1(.  ــَة ِبَس ــوَن الَجنَّ ــاٌم، تَْدُخُل ــاُس ِنَي ــوا َوالنَّ ــاَم، َوَصلُّ ــوا الطََّع َوأَطِْعُم

، فمــن احتســبها وأخلــص فيهــا  ة خاصــة، وفضــل كبــ�ي ن ي رمضــان لهــا مــ�ي
اويــح �ن وصــالة ال�ت  

نيتــه، وأحســن فيهــا عملــه، كان قيامــه هــذا ســبب لمغفرة مــا تقدم مــن الذنــوب، قال َصــىلَّ اللَّــُه َعَلْيِه 

ي هــذا حــّث واضــح، 
َم ِمــْن َذنِْبــِه( )2(، و�ن َوَســلََّم: )َمــْن َقــاَم رََمَضــاَن ِإيَمانـًـا َواْحِتَســابًا ُغِفــَر َلــُه َمــا تََقــدَّ

كــة، قــال الحافــظ ابــن رجــب: »واعلــم أن  ي شــهر الخــ�ي وال�ب
وتشــجيع صيــح، لســتنهاض الهمــم �ن

ي شــهر رمضــان جهــادان لنفســه: جهــاد بالنهــار عــىل الصيــام، وجهــاد بالليــل عىل 
المؤمــن يجتمــع لــه �ن

ِّي أجره بغ�ي حســاب«)3( .
ن هذيــن الجهادين، وو�ن بحقوقهمــا، وص�ب عليهمــا، ُو�ن  القيــام، فمــن جمــع ب�ي

ي المســجد، 
ــح �ن اوي ــة عــىل صــالة ال�ت ــا يشــحذ الهمــم، ويقــّوي العزيمــة، للمواظب وأكــ�ش م  

مــام حــ�ت ينتهــي مــن صــالة  مــا صــّح عــن رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، أن مــن بقــي مــع الإ

ــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم:  ــِه، َصــىلَّ اللَّ ي َذرٍّ َقــاَل: قــال رَُســوِل اللَّ اويــح، كتــب لــه قيــام ليلــة كاملــة، فَعــْن أَ�بِ ال�ت

ــٍة()4( . ــاُم َلْيَل ــُه ِقَي ــَب َل َف ُكِت ــَ�ِ َّ يَْن ــ�ت ــاِم َح َم ــَع الإِ ــاَم َم ــْن َق ــه َم )إن

العرش األواخر من رمضان وليلة القدر:  

ومــن مزايــا هــذا الشــهر المبــارك الفضيــل أن فيــه ليلــة مباركــة، العبــادة فيهــا خــ�ي مــن عبادة   

ف هــذه  ــِف َشــْهٍر{ )القــدر:3(، ومــن رسش ٌ ِمــْن أَْل ْ ــُة اْلَقــْدِر َخــ�ي ألــف شــهر فيمــا ســواها، قــال تعــاىل: } َلْيَل

الليلــة المباركــة أن فيهــا بــدأ نــزول القــرآن الكريــم عــىل رســولنا محمــد، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال 

. ي
مذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، وصححه الألبا�ن ن ال�ت 1. س�ن

يمان. يمان، باب تطوع قيام رمضان من الإ 2. صحيح البخاري، كتاب الإ

/ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: 1/ 171. 3. ابن رجب الحنبىلي

. ي
ي قيام شهر رمضان، وصححه الألبا�ن

مذي، كتاب الصوم، باب ما جاء �ن ن ال�ت 4. س�ن
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ي َلْيَلــِة اْلَقــْدِر{ )القــدر:1(، وليلــة القــدر كمــا قــال صــىل اللــه عليــه وســلم، تكــون  ِ
تعــاىل: } ِإنَّــا أَنَزْلَنــاُه �ن

، صــىل  ي ي اللــه عنهــا ، أن النــ�ب
ي شــهر رمضــان فعــن عائشــة، ر�ن

ي الليــاىلي الوتــر مــن العــرسش الأواخــر �ن
�ن

ََواِخــِر ِمــْن رََمَضــاَن« )1( ، وقــد  ِ الأ ْ ي الِوتْــِر ِمــَن الَعــرسش ِ
ــَة الَقــْدِر �ن ْوا َلْيَل اللــه عليــه وســلم، قــال : »تََحــرَّ

ي العــرسش 
كان مــن هــدي رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، أنــه كان يتحــرى ليلــة القــدر بالجتهــاد �ن

ل أهلــه، ويعتكــف  ن هــا مــن أيــام العــام، فــكان يعــ�ت ي غ�ي
الأواخــر مــن شــهر رمضــان مــا ل يجتهــد �ن

ف موافقــة ليلــة القــدر، عــن  ي الليــل بالعبــادة والطاعــة، لينــال رسش ي مســجده، ويوقــظ أهلــه، ويحــ�ي
�ن

رَُه،  َ ن ْ ، َشــدَّ ِمــ�أ ُ ْ ُّ، َصــىلَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّم،َ ِإَذا َدَخــَل اْلَعــرسش ي ي اللــه عنهــا، قالــت: )َكاَن النَّــ�بِ
عائشــة، ر�ن

َوأَْحَيــا َلْيَلــُه، َوأَيَْقــَظ أَْهَلــُه()2( . 

ــه  ــد ب ــا وع ــاز م ــد ح ــدر، فق ــة الق ــق ليل ــاده، فواف ــن اجته ــاىل بحس ــه تع ــه الل ــن أكرم وم  

الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــن الأجــر والثــواب، ومغفــرة الذنــوب: »وَمــن قــام ليلــة القــدر 

ي اللــه عنهــا، مكانــة 
م مــن ذنبــه«)3( ، وقــد أدركــت أّمنــا عائشــة، ر�ن إيمانـًـا واحتســابًا ُغفــر لــه مــا تقــدَّ

هــذه الليلــة، فاجتهــدت بهــا خــ�ي اجتهــاد، وســألت رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، عــن خــ�ي 

ــك عفــو  : اللهــم إن ــة المباركــة، فقــال لهــا: )قــوىلي ي هــذه الليل
ــه ســبحانه وتعــاىل �ن ــه الل مــا يُدعــى ب

.)4( ) ي
ــ�ن ــف ع ــو فاع ــب العف تح

ي شــهر رمضــان المبــارك، رأينــا أن العبــادات والطاعــات 
ف الزمــان �ن وإن نظرنــا بشــمول لــرسش  

ي هــذا الشــهر المبــارك الفضيــل، ورأينــا كيــف أن رســول اللــه، صــىل 
أجرهــا مضاعــف، وثوابهــا عظيــم �ن

ــة الكــرام والســلف الصالــح مــن بعدهــم اجتهــدوا واســتثمروا أوقــات  اللــه عليــه وســلم، والصحاب

ــه، صــىل  ــادات والطاعــات، فقــد ثبــت أن رســول الل ــواع العب ــكل أن ــارك ب ي هــذا الشــهر المب
الخــ�ي �ن

اللــه عليــه وســلم، كان كريمــاً جــواداً يُكــ�ش مــن الصدقــات، ولكنــه كان يتحــّرى شــهر رمضــان ليضاِعــَف 

ــُه  َ اللَّ ي ِ
ــاٍس، رَ�ن ــِن َعبَّ ــِن ابْ ــل، َع ــهر الفضي ــذا الش ي ه

ــاس �ن ــود الن ــون أج ه، ويك ــ�ي ُ خ
ــ�ش ــه، ويَك إنفاق

ي الوتر من العرسش الأواخر.
1.  صحيح البخاري. كتاب فضل ليلة القدر. باب تحري ليلة القدر �ن

ي العرسش الأواخر من رمضان
2. صحيح البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل �ن

3. صحيح البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر 

. ي
مذي، كتاب الدعوات، باب منه، وصححه الألبا�ن ن ال�ت 4. س�ن
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ف

مل�
 عبادات وطاعات رمضانية وبيان فضلها

ي رََمَضاَن  ِ
ــاِس، َوَكاَن أَْجَوُد َمــا يَُكــوُن �ن َعْنُهَمــا، َقــاَل: )َكاَن رَُســوُل اللَّــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، أَْجــَوَد النَّ

يــِح الُمرَْســَلِة()1( . ِ ِمــَن الرِّ ْ يــُل، ... َفَلرَُســوُل اللَّــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، أَْجــَوُد ِبالَخــ�ي ِ ْ َ يَْلَقــاُه ِج�ب ن  ِحــ�ي

ي رمضــان كان لــه مثــل 
ة، منهــا: تفطــ�ي الصائــم، فمــن فطـّـر صائمــاً �ن وأبــواب الصدقــات كثــ�ي  

ي الأجــر والثــواب، قــال، صــىل اللــه عليــه وســلم: »َمــْن َفطَّــَر َصاِئًمــا َكاَن 
أجــره، ومــن َزاَد ُضوِعــَف لــه �ن

ــْيًئا()2( . ــِم َش اِئ ــِر الصَّ ــْن أَْج ــُص ِم ــُه ل يَْنُق َّ َ أَن ْ ــ�ي ــِرِه، َغ ــُل أَْج ــُه ِمْث َل

ومــن الصدقــات الخاّصــة بشــهر رمضــان المبــارك زكاة الفطــر، وهــي صدقــة واجبــة عــىل كل   

ي اللــه عنــه، 
مســلم، أمــر بهــا الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، وحــّث عليهــا، فعــن ابــن عمــر، ر�ن

 ٍ قــال: )َفــرََض رَســوُل اللَّــِه، َصــىلَّ اللــُه عليــه وســلََّم، َزَكاَة الِفطـْـِر َصاًعــا ِمــن تَْمــٍر، أْو َصاًعــا ِمــن َشــِع�ي

ــَل  ى َقْب ــَؤدَّ ــا أْن تُ ــَر بَه ، وأََم َ ن ــِلِم�ي ــَن الُمْس ِ ِم ــ�ي ِ والَكِب ــ�ي ِغ ، والصَّ َ ــ�ش ُنْ
ــِر والأ َك ، والذَّ ــرِّ ــِد والُح ــىَل الَعْب ع

ــاَلِة()3( . ــاِس إىل الصَّ ــُروِج النَّ ُخ

ي 
ــحور، وهــو الطعــام الــذي يتناولــه الصائــم �ن ه، وجبــة السَّ ن الصائــم عــن غــ�ي وممــا يمــ�ي  

ُروا َفــِإنَّ  آخــر الليــل، وقبــل الفجــر، وقــد حّثنــا عليــه الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، فقــال: )تََســحَّ

ــَحِر()5(،  َ ِصَياِمَنــا َوِصَيــاِم أَْهــِل اْلِكَتــاِب، أَْكَلــُة السَّ ن ْ ــُحوِر بََرَكــًة()4( ، وقــال أيضــاً: )َفْصــُل َمــا بَــ�ي ي السَّ ِ
�ن

ــه وســلم: )لَ  ــه علي فطــار، وتأخــ�ي الســحور، قــال صــىل الل ــل الإ ــم أيضــاً: تعجي ــّن للصائ وممــا يُس

ي تنبعــث مــن فمــه، 
ن الصائــم أيضــاً الرائحــة الــ�ت ّ ُلــوا الِفطْــَر( )6(، وممــا يمــ�ي ٍ َمــا َعجَّ ْ ــاُس ِبَخــ�ي يـَـَزاُل النَّ

فبالرغــم مــن أنهــا مزعجــة للخلــق، ومنفــرة للنــاس، إل أنهــا عنــد اللــه غاليــة، ومكانتهــا عظيمــة، قــال 

اِئــِم أَطَْيــُب  ــٍد ِبَيــِدِه َلُخُلــوُف َفــِم الصَّ فيهــا رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم: )َواَلَّــِذي نَْفــُس ُمَحمَّ

ــِه ِمــْن ِريــِح اْلِمْســِك()7( . ــَد اللَّ ِعْن

1. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إىل رسول الله، صىل الله عليه وسلم. 

 . ي
ي فضل من فطر صائما، وصححه الألبا�ن

مذي، أبواب الصوم، باب ما جاء �ن ن ال�ت 2. س�ن

3. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر. 

4. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غ�ي إيجاب. 

ه وتعجيل الفطر. 5. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخ�ي

فطار.  6. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب تعجيل الإ

ي صائم إذا شتم. 
7. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إ�ن
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تب عليها ثــواب خاص، وأجر عظيــم، أداء العمرة،  ي رمضــان، وي�ت
ع �ن ي ترُسش

ومــن العبــادات الــ�ت  

ــه  ي اللَّ
ــِن عبــاٍس، ر�ن ي رمضــان خاصــة، عــِن اب

ــم أجرهــا، وكبــ�ي فضلهــا، إل أن مكانتهــا �ن فرغــم ِعظَ

ــًة َمِعي()1( . ي حجــة، أَْو َحجَّ
ي رَمَضاَن تق�ن

َّ، صــىل اللــه عليه وســلم، َقاَل: )فــإن ُعمــرَة �ن ي  عنُهمــا، أنَّ النَّــ�ب

ة لتكفــ�ي  ات هــذا الشــهر الفضيــل، أنــه ســبب مــن أســباب المغفــرة، وفرصــة كبــ�ي ن ومــن مــ�ي  

ــة،  ــة إىل الجمع ــس، والجمع ــوات الخم ــلم :)الصل ــه وس ــه علي ــىل الل ــال ص ــا، ق ــوب والخطاي الذن

ورمضــان إىل رمضــان؛ مكفــرات لمــا بينهــن، إذا اجتنبــت الكبائــر()2( ، وقــد خّصــص الله ســبحانه وتعاىل 

ــُه  هــم، وهــو بــاب الريــان، قــال َصــىلَّ اللَّ ن بابــا مــن أبــواب الجنــة، ل يدخــل منــه أحــد غ�ي للصائمــ�ي

ــْوَم اْلِقَياَمــِة، َل يَْدُخــُل  اِئُمــوَن يَ ــُه الصَّ ــاُن، يَْدُخــُل ِمْن يَّ ــُه الرَّ ــاُل َل ــا، يَُق ــِة بَابً ي اْلَجنَّ ِ
ــِه َوَســلََّم: )ِإنَّ �ن َعَلْي

ــوا  ــِإَذا َدَخُل ــْم، َف ُُه ْ ــٌد َغ�ي ــُه أََح ــُل ِمْن ــوَن، َل يَْدُخ ــوَن؟ َفَيُقوُم اِئُم ــَن الصَّ ــاُل: أَيْ ــْم، يَُق ُُه ْ ــٌد َغ�ي ــُه أََح ِمْن

ــٌد()3( . ــُه أََح ــْل ِمْن ــْم يَْدُخ ــَق، َفَل أُْغِل

ــا  ّ به ــرسش ــة، ب وع ــة مرسش ــة خاص ــه، فرح ــراغ نصب ــه، وف ــاء تعب ــره، وانته ــد فط ــم عن وللصائ  

الرســول،صىل اللــه عليــه وســلم، ووعــد بفرحــة أخــرى للصائــم يــوم لقــاء ربــه، قــال صــىل اللــه عليــه 

ــِه()4(. ــاِء َربِّ ــَد ِلَق ــٌة ِعْن ــِرِه، َوَفرَْح ــَد ِفطْ ــٌة ِعْن ــان: َفرَْح ــِم َفرَْحَت اِئ ــلم: )ِللصَّ وس

ي شــهر رمضــان المبارك، 
ــق مــن وفقــه اللــه ســبحانه وتعــاىل، فأحســن اســتثمار وقتــه �ن والمَوفَّ  

وَعّمــره بالعبــادة والطاعــة، ومــالأ أوقــات هــذا الشــهر المبــارك الفضيــل بــكل أنــواع العبادات، وأشــكال 

ي يحبهــا اللــه ســبحانه وتعــاىل ويرضاهــا، ليصبــح رمضــان بالنســبة إليــه فرصــة لمغفــرة 
الطاعــات، الــ�ت

ان. ذنوبــه، وزيــادة أجــوره، ورفــع درجاتــه، وعتقــه مــن النــ�ي

1. صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، بَاُب َحجِّ النَِّساِء. 

2. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس، والجمعة إىل الجمعة، ورمضان إىل رمضان؛ مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.

 . َ ن اِئِم�ي يَّاُن ِللصَّ 3. صحيح البخاري، كتاب الصوم، بَاٌب: الرَّ
َياِم.  4. صحيح مسلم، كتاب الصيام، بَاُب َفْضِل الصِّ
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، والصــالة والســالم عــىل رســول اللــه، وعــىل آلــه وصحبــه الكــرام،  ن الحمــد للــه رب العالمــ�ي  

ــد؛ ــا بع أم

َّ بهــا اللــه عــَز وجــل عبــادة الصيــام، وجعلــه فريضــة جليلــة عظيمــة،  ن ي امــ�ت
فمــن النعــم الــ�ت   

ات، هــو شــهر عظيــم، فاغتنمــوه  فيهــا مقاصــد ومنافــع وغايــات، ففيــه تغفــر الذنــوب، وتقــال العــ�ش

َاِت{ )البقــرة: 148(. ْ  بالعبــادة، والصــالة، والصيــام، والدعــاء، وتالوة القرآن، قــال تعاىل: }َفاْســَتِبُقوا اْلَخــ�ي

ْت  ــدَّ ــَمَواُت َواْلأَرُْض أُِع ــا السَّ ــٍة َعرُْضَه ــْم َوَجنَّ ــْن َربُِّك ــرٍَة ِم ــاِرُعوا ِإىَل َمْغِف ــبحانه: }َوَس ــال س وق  

. عمــران:133(  )آل   } َ ن ِقــ�ي ِلْلُمتَّ

ــن  ــه”)1( ، وم ــٍق لل ــن مت ــن مؤم ــل إل م ــة ل تقب ــارة إىل أنَّ الطاع ــه إش ــاوي: “في ــال البيض ق  

ان، فيــه اليــرس والرحمــة والكــرم والعطــاء،  هــذه الغنائــم العظيمــة فتــح الجنــات، وغلــق أبــواب النــ�ي

ات، قــال صــىل اللــه عليــه وســلم: )كل النــاس يغــدو، فبائــع نفســه،  فهــو الخــ�ي كُلــه، حافــل بالخــ�ي

فمعتقهــا، أو موبقهــا()2( . 

َيــاُم َكَمــا ُكِتــَب َعــىَل الَِّذيــَن ِمــْن َقْبِلُكــْم  قــال تعــاىل: }يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ُكِتــَب َعَلْيُكــُم الصِّ  

.)183 )البقــرة:  ُقــوَن{  تَتَّ َلَعلَُّكــْم 

مام ناص الدين بن عبد بن عمر الرازي البيضاوي، ص 284.  يل وأرسار التأويل، الإ ن 1. تفس�ي البيضاوي، المسمى الت�ن
مذي: هذا حديث صحيح.  مذي،  كتاب الدعوات، باب منه، قال ال�ت ن ال�ت 2. س�ن

من غايات شهر

 رمضان املبارك
كايد حسن عايد جاليطه

مساعد مفتي محافظة أريحا واألغوار

 العدد
ف

مل�
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“الصيــام لــه ارتبــاط بالقــرآن؛ مــن جهــة أنَّــه ســبب لرتفــاع القلــب مــن التصــال بالعوائــق   

ي هــي 
يــة، إىل التعلــق باللــه تعــاىل، كمــا أنَّ الصيــام ســبب الصفــاء والفكــر، ورقــة القلــب، الــ�ت البرسش

ــرآن” )1(. ــاع بالق ــبب النتف س

نَّ طبيعــة 
ي رمضــان تــزداد الراحــة النفســية والقلبيــة والروحيــة والصحيــة، وذلــك لأ

و�ن  

ــاة، والشــيطان يصطــاد،  ــات الحي ــك مــن خــالل مغري ــكل، وذل النفــوس أن تفــ�ت وتمــل، وتتعــب وت

وذلــك بســبب ضعــف النفــس عــن أداء الواجبــات مــع الأيــام.

: ي
ي شهر رمضان ما يأ�ت

ي الجليلة �ن
ومن هذه المعا�ن  

يــَن ُحَنَفــاَء َويُِقيُمــوا  َ َلــُه الدِّ ن ــَه ُمْخِلِصــ�ي خــالص: قــال تعــاىل: }َوَمــا أُِمــُروا ِإلَّ ِلَيْعُبــُدوا اللَّ  1 - النيــة والإ

َمــِة{ )البينــة: 5(، وقولــه صــىل اللــه عليــه وســلم: )إنمــا الأعمــاُل  َكاَة َوَذِلــَك ِديــُن اْلَقيِّ ــاَلَة َويُْؤتـُـوا الــزَّ الصَّ

ــات، وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى، فمــن كانــْت هجرتـُـه إىل دنيــا يصيبهــا أو إىل امــرأٍة ينكُحهــا، فهجرتُه  بالنيَّ

إىل مــا هاجــَر إليــه()2( . 

اً ســعيداً بالطاعة والعبــادة، والفرح والــرسور، قال تعاىل:    2 - بدايــًة أن تزين نفســك مســتقبالً مســتبرسش

 }َذِلــَك َوَمــْن يَُعظِّــْم َشــَعاِئَر اللَّــِه َفِإنََّها ِمــْن تَْقَوى اْلُقُلــوِب{ )الحج:32(، وهذه الشــعائر هي عالمــة التقوى.

ــَوى  ــْن تَْق ــا ِم ــِه{ أعــالم دينــه، }َفِإنََّه ــَعاِئَر اللَّ ــه عنهمــا، قيــل: }َش ي الل
قــال ابــن عبــاس، ر�ن  

القلــوب.”)3(.  تقــوى  مــن  تعظيمهــا  فــإن  أي:  اْلُقُلــوِب{ 

فلرمضــان معــاٍن عظيمــة يفــرح فيهــا المؤمــن، منهــا  العبــادة، وقــال رســول اللــه، صــىل اللــه   

ــُح فيــِه أبــواُب  عليــه وســلم : )أتاُكــم رَمضــاُن َشــهٌر مبــاَرك، فــرََض اللَّــُه عــزَّ وَجــلَّ عليُكــم صياَمــه، تَُفتَّ

ٌ مــن ألــِف  ــِه فيــِه ليلــٌة خــ�ي ، للَّ ِ
ن ــياط�ي ــرََدُة الشَّ ــلُّ فيــِه َم ــُق فيــِه أبــواُب الجحيــِم، وتَُغ ــماِء، وتَغلَّ السَّ

ــِرَم()4( .  ــا فقــد ُح َه ــِرَم خ�ي ــن ُح ــهٍر ، َم َش

1. كتاب )ليتدبروا بآياته، حصاد عام من التدبر(، مركز الدراسات الستشارية، المجموعة الثانية، ص24.

2. صحيح  البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول الله ، صىل الله عليه وسلم . 

يل” 8/ 384. ن ن بن مسعود، تفس�ي البغوي “معالم الت�ن 3. البغوي، محمد حس�ي

. ي
، كتاب الصيام، باب ذكر الختالف عىل معمٍر فيه،  وصححه الألبا�ن ي

ن النسا�أ 4. س�ن
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مســاك عــن المفطــرات، مــن طلــوع الفجــر إىل غــروب  واســتحضار النيــة، فالصــوم هــو الإ   

النيــة”)1(. مــع  الشــمس 

 ، ِّ
ــا إىل الــرسش ، وإمَّ ــا إىل الخــ�ي ــة، هــي “رادار” القلــب المســلم، توجهــه إمَّ : “ النيَّ قــال الزحيــىلي  

ــا أن  ــالت، فإمَّ ــاداٍت ومعام ــن عب ــة، م عيَّ ــال الرسش ــط الأعم ــار ضب ــلم، وِمعي ــل المس ــدار عم ــي م وه

ــا أن تُبطَلــه، وتلغــي آثــارَه، وهــي ســبب الثَّــواب الأُخــروي عــىل العمــل،  ، وإمَّ عــيَّ ــح العمــل الرسش تصحِّ

، وصفــاء القْلــب،  ن ــا أن تكــون ســبًبا للثَّــواب والظَّفــر بِجنــان الُخلــد، كنيــة الجهــاد، وحــبِّ المؤمنــ�ي فإمَّ

ــن  ــمعة، فَم ــهرة والسُّ ــاء والشُّ ــاء، أو الري ــد والبغض ــد والحس ــاب؛ كالحق ــبًبا للعق ــون س ــا أن تك وإمَّ

ُتــه  ي الدنيــا والآخــرة، ومــن ســاءت نيَّ
ُتــه وصلَحــت رسيرتــه، حــاز الفضــل والفــوز، والخــ�ي �ن حُســنت نيَّ

ــا والآخــرة” )2( ي الدني
ــوء، والخــذلن �ن ــاَء بالُخــرسان والسُّ ــه، ب وفســدت رسيرتُ

ي رمضــان  مواجهــة المصاعــب والأزمــات والطــوارئ، مــن آلم  وجــوع 
  3 - ومــن الفضائــل والغايــات �ن

ي 
ــه، مــر�ن ــا رســول الل ــت: )ي ــه، قل ــه عن ي الل

ي أمامــة، ر�ن وفقــر؛ ليتعــود عــىل الخشــونة، روي عــن أ�ب

ي اللــه بــه، قــال: عليــك بالصــوم، فإنــه ل مثيــل لــه()3(. 
بعمــل ينفعــ�ن

  4 - واحتســاب الأعمــال، قــال صــىل اللــه عليــه وســلم: )َمــن صــاَم رَمضــاَن إيمانـًـا واْحِتســابًا ُغِفــَر لــه 

م ِمــن َذنِْبــه( )4(، وهــذا  َم ِمــن َذنِْبــه، وَمــن قــام َليلــَة الَقــْدِر إيمانـًـا واْحِتســابًا ُغِفــَر لــه مــا تََقــدَّ مــا تقــدَّ

 َّ المعــ�ن هــو جوهــر الصيــام، البتعــاد عــن الشــهوات والمحرمــات، وقــد قــال اللــه تعــاىل : }ِإنََّمــا يـُـَو�ن

، قــال صــىل اللــه عليــه وســلم:  ِ ِحَســاٍب{ )الزمــر: 10(، والصــوم نصــف الصــ�ب ْ اِبــُروَن أَْجرَُهــْم ِبَغــ�ي الصَّ

ــِذي  ، َوالَّ ِ
ن ْ ِّي َصاِئــٌم َمرَّتَــ�ي

ــُه أْو َشــاتََمُه َفْلَيُقــْل: إ�ن ــٌة، فــال يَرُْفــْث وَل يَْجهــْل، وإِن اْمــُرٌؤ َقاتََل َيــاُم ُجنَّ ]الصِّ

1. فقه السنة، 1 /489.

سالمي وأدلته،  1 /197. ، وهبة، الفقه الإ 2. الزحيىلي

. ي
ي يعقوب، وصححه الألبا�ن ، كتاب الصيام، باب ذكر الختالف عىل محمد بن أ�ب ي

ن النسا�أ 3. س�ن

يمان. 4. صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب صوم رمضان احتساباً من الإ
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َابَــُه  َ ُُك طََعاَمــُه ورسش ْ ــِه تََعــاىَل ِمــن ِريــِح الِمْســِك، يَــ�ت اِئــِم أطَْيــُب ِعْنــَد اللَّ نَْفــِ�ي بَيــِدِه َلُخُلــوُف َفــِم الصَّ

ِ أْمَثاِلَهــا( )1(.  ْ ، وأَنـَـا أْجــِزي بــه، والَحَســَنُة بَعــرسش َيــاُم ىِلي ، الصِّ وَشــْهَوتَُه ِمــن أْجــىِلي

، كمــا فرضــه عــىل مــن  ن ــاده المؤمنــ�ي ــام عــىل عب ــه قــد فــرض الصي    5 - يخــ�ب المــوىل جــلَّ وعــال أن

ــّد  ى، وحكمــه العليــا، وهــي أن يُع ــل فريضتــه ببيــان فوائــد كــ�ب ســبقهم مــن أهــل الملــل، وقــد علَّ

نفــس الصائــم لتقــوى اللــه، وتــرك الشــهوات المباحــة، امتثــالً لأمــره ســبحانه، احتســاباً لالأجــر عنده، 

ن لمحارمــه...”)2(  ن للــه، المجتنبــ�ي ليكــون المؤمــن مــن المتقــ�ي

ومــن الأغــراض العظيمــة مالزمــة النفــس وراحتهــا، ليتحــاب النــاس ويتقربــوا بينهــم    

بينهــم. فيمــا  ويتعاونــوا  أرحامهــم،  ويصلــوا  احمــوا،  وي�ت

ــاىل  ــه تع ــا الل عه ي رسش
ــ�ت ــكام ال ــن الأح ــم م ــم عظي ــام حك ــُم الصي ــور: “حك ــن عاش ــال اب ق  

ي ذلــك صــالح حــال الأفــراد، فــرداً 
لالأمــة، وهــي مــن العبــاده الراميــة إىل تزكيــة النفــس ورياضتهــا؛ و�ن

فــرداً، إذ منهــا تكــون المجتمــع” )3(. 

ــوَن  ــَن يُْنِفُق ــاىل: }الَِّذي ــال تع ــة، ق ــرس والعالني ي ال
ــاق �ن نف ــارعة بالإ ــد والأرسار المس ــن الفوائ     6 - وم

َهــاِر رِسًّا َوَعاَلِنَيــًة َفَلُهــْم أَْجرُُهــْم ِعْنــَد َربِِّهــْم َوَل َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َوَل ُهــْم يَْحزَنـُـوَن{  أَْمَواَلُهــْم ِباللَّْيــِل َوالنَّ

ن  طعــام الصائم�ي ه، فيجتهد الصائــم لإ ي رمضــان أكــ�ش مــن غــ�ي
نســانية �ن )البقــرة: 274(، وتتجــىل المحبــة الإ

هــم. ، والأصدقــاء والأرحــام وغ�ي مــن ذوي القــر�ب

ــْم ِلَوْجــِه  ــا نُطِْعُمُك ًا* ِإنََّم ــا َوأَِســ�ي ــِه ِمْســِكيًنا َويَِتيًم قــال تعــاىل }َويُطِْعُمــوَن الطََّعــاَم َعــىَل ُحبِّ  

 .)9  -  8 نســان:  ُشُكوًرا{)الإ َوَل  َجــَزاًء  ِمْنُكــْم  نُِريــُد  َل  اللَّــِه 

1. صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب فضل الصيام.

، أرواع البيان تفس�ي آيات الأحكام، 1 /192. ،محمد عىلي ي
2. الصابو�ن

3. ابن عاشور، محمد طاهر، تفس�ي التحرير والتنوير، 2 /154، الدار التونسية.
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ي الأجل”)1(. 
ي الأهل منســأة �ن

اة ... وهــي زيادة المال والمحبــة �ن قــال المنــاوي: “صلــة القرابة م�ش   

ــال ينفــع  ، ف ن ــٍت وحــ�ي ي كل وق
ك الحــرام �ن ــ�ت ــزداد وترتفــع، ب ــا أنَّ هــذه الجواهــر النفيســة ت    7 - كم

ــه  ــىل أفعال ــب ع ــان محاس نس ــات، والإ ــن المحرم ــا م ه ــزور وغ�ي ــرام وال ــرب بالح ــو يتق ــم وه الصائ

وأقوالــه، وهــو مســؤول عنهــا يــوم القيامــة : قــال  صــىل اللــه عليــه وســلم:)من لــم يــدع قــول الــزور 

ابــه( )2(.  ي أن يــدع طعامــه ورسش
والعمــل بــه، فليــس للــه حاجــة �ن

ــه مــن جوهــر، ورزق  ــه فكــم تجــد في ــإن ظفــرت ب ــم، ف ن عظي ــ�ن : “التقــوى ك ــال الغــزاىلي ق  

فيهــا”)3(.  ُجمعــت  والآخــرة  الدنيــا  ات  خــ�ي لأن  عظيــم؛  وملــك  كريــم، 

ي الديــن، خاصــًة النــوازل والمســتجدات 
   8 - ومــن فوائــد رمضــان أنَّ عــىل المســلم أن يتفقــه �ن

ــرف  ــم يع ــن ل ــرأة، فم ــل والم ــاء، للرج ــوت والدع ــحور، والقن ــام، والس ــة، كالصي عي ــكام الرسش والأح

ــِر ِإْن  ْك ــَل الذِّ بهــذه الأحــكام، فليســأل أهــل العلــم والديــن والختصــاص، قــال تعــاىل: }َفاْســأَُلوا أَْه

تَْعَلُموَن{)النحــل: 43(. َل  ُكْنُتــْم 

ــال الســعدي  ي الأوىل والآخــرة؛ ق
ــة والســعادة �ن ــق الجن ــه موصــل إىل طري ــه يــرس؛ لأن ــن كل    9 - الدي

ــ�ي  ــم تيس ــه أعظ ــة إىل رضوان ــق الموصل ــم الطري ــرس عليك ــاىل أن يي ــه تع ــد الل ه: “أي: يري ــ�ي ي تفس
�ن

ي أصلــه، وإذا حصلــت بعــض 
ي غايــة الســهولة �ن

ويســهلها، ولــذا كان جميــع مــا أمــر اللــه بــه عبــاده �ن

ــواع التخفيفــات،  ــة، ســهله تســهيالً آخــر، إمــا بإســقاطه، أو التخفيــف بأن ــة الثقيل العــوارض الموجب

ــع الرخــص والتخفيفــات” )4(. ــا جمي ــا، ويدخــل فيه ــة ل يمكــن تفصيله وهــذه جمل

ح الجامع الصغ�ي من أحاديث البش�ي النذير، 4 /251. 1. محمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير رسش

ي الصيام. 
2. صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب  من لم يدع قول الزور والعمل به �ن

، حامد محمد بن محمد، مناهج العابدين إىل الجنة، ص55. 3. الغزاىلي

ي تفســ�ي القــرآن،  1 /137، الطبعــة الأوىل، 1422ه، دار الجــوزي، 
4. الســعدي، عبــد الرحمــن بــن نــاص الســعدي، تيســ�ي الكريــم المنــان �ن

السعودية، تحقيق،  عبد الله بن العقيل، وبكر بن عبد الله زيد. 
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وأجمــل مــا قــرأت وســمعت مــن العلمــاء، ومنهــم النــووي: “عمــا فتحــه اللــه لعبــاده مــن   

ات والبعــد  ه عمومــاً، الصّيــام والقّيــام، وفعــل الخــ�ي ي غــ�ي
ي ل تقــع �ن

ي هــذا الشــهر، الــ�ت
الطاعــات �ن

ٍ مــن المخالفــات، وهــذه أســباب دخــول الجنــة وأبــواب لهــا، وكذلــك تغليــق أبــواب النــار،  عــن كثــ�ي

ــات...”)1( ــن المخالف ــه م ــون عن ــا ينكف ــارة عم ن عب ــياط�ي ــد الش وتصف

دع عن مواقعة الســوء”)2(. ويقــول القاســمي: “فــإن الصوم يكرس الشــهوة، فيقمع الهوى، فــ�ي   

ي اللــه عنــه، 
، ر�ن ،  كمــا ذكــر عــن عــىلي ن خــالص والعمــل يــا رب العالمــ�ي فاللهــم تقبــل منــا الإ  

ــا ليــت شــعري مــن هــذا المقبــول فنهنيــه، ومــن  ي آخــر ليلــة مــن شــهر رمضــان: ي
أنــه “كان ينــادي �ن

ــه” )3(. ــروم فنعزي ــذا المح ه

اً: فــإن رمضــان شــهر عمــل ونشــاط دؤوب، وحركــة وعمــل وعلــم ودراســة، لنهــوض  وأخــ�ي  

ي هــذا الشــهر 
مركــب الحضــارة والتقــدم والزدهــار، ل شــهر نقــوص وفتــور همــم، فقــد وقعــت �ن

ن اللــه أن ييــرس لنــا  ى، منهــا معركــة بــدر، وفتــح مكــة، ســائل�ي الفضيــل حــروب ومعــارك وغــزوات كــ�ب

} َ ن ــ�ي ــِه رَبِّ اْلَعاَلِم ــُد ِللَّ ــْم أَِن اْلَحْم ــُر َدْعَواُه ــل. }َوآَِخ ــهر الفضي ــذا الش ي ه
ــا �ن ــتعادة أقصان اس

ح النووي، 1 /188، الطبعة الأوىل، سنة 1347هـ 1929م.  ف، صحيح مسلم برسش 1. النووي، يح�ي بن رسش

2. محمد جمال الدين القاسمي، تفس�ي القاسمي، المسمى محاسن التأويل، ص\طه 418، الطبعة الأوىل، 1376هـ 1975م. 

4. ابن رجب، فرج عبد الرحمن ، لطائف المعارف، ص210.  
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قرية الَخرْيِيَِة املدمرة واملهجرة 

سنة 1948 م 

أ. فتحي محمود

معلم وأمني مكتبة متقاعد / نابلس 

ــض  ــار ، الخاف ــع الض ــت، الناف ي الممي ــ�ي ــذل، المح ــز الم ــه الُمِع ــُد لل ــة: الحم املقدم  

 )140 عمــران:  )آل  النــاس{  ن  بــ�ي نُداوُلهــا  الأيــاُم  }وتلــك  القائــل:  الرافــع، 

ــْن  ــَرْق، أو اب ــن بَ ــة هــو ) اب ــم للقري ــع : الســم القدي ــمية واملوق ــبب التس س  

ي أواخــر القــرن الثامــن عــرسش ق . م . ســجل الملــك الأشــوري ) ســنحاريب ()1( أســماء بلــدان 
ــَرق( و�ن بْ

ي فتحهــا، وكانــت منهــا )بنــاْي بـْـَرق( وهــي كمــا تــرى تحريفــاً لســمها 
ي الــ�ت

الســهل الســاحىلي الفلســطي�ن

ي ، أطلــق الســكان عــىل قريتهــم 
ي أواخــر القــرن العثمــا�ن

ي بـَـَرق، أو ابـْـْن بـْـَرق ( و�ن
ي ) بــ�ن ي العــر�ب

الكنعــا�ن

يـَـة “ بــدلً مــن اســمها القديــم ) ابــن بـْـَرْق(، لأن اليهــود أقامــوا مســتوطنة شــمال القريــة  ِ ْ اســم “الَخ�ي

ــا  ــة“ لأن أهله يَ ِ ْ ــو : “ الَخ�ي ــد، ه ــمى جدي ــمية اىل ُمس ــذه التس ــكان ه ــ�ي الس ــَرق، فغ ي ِب
ــ�ن ــموها ِب س

ون وكرمــاء. خــ�ي

ق يافــا، وتبعــد عنهــا 8  ي الأوســط، رسش
ي الســهل الســاحىلي الفلســطي�ن

يــة �ن وتقــع قريــة الخ�ي  

)2(  . . ومناُخهــا معتــدل، وتربتهــا طينيــة خصبــة  كــم 

قــاً ســاكية وكفــر    الحــدود : يحدهــا شــمالً  قريــة ســلمة، وجنوبــاً يــازور وبيــت دجــن، ورسش

ــا.  ــة ياف ــاً مدين ــا، وغرب عان

ية سنة 1947 / 1948 حواىلي 1647 نسمة . السكان : بلغ عدد سكان قرية الخ�ي  

1.  مفصل العرب واليهود : أحمد سوسة . ص  588

ن ،مصطفى مراد الدباغ ، 1: 42. 2. بالدنا فلسط�ي
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ــدى،  ــة / ن ــة / ارديني ــرُف / حمادش ــي / آل الُج ــل : الرُمح ــس حماي ــىل خم ــكان ع ــوزع الس ويت  

ولــكل حمولــة ديــوان – مضافــة – ومختــار . ويعــّد الديــوان لســتقبال الضيــوف وِإكرامهــم . وأســماء 

المخاتــ�ي : المختــار عبــد الفتــاح رشــيد / إبراهيــم نــدى / مــوس أحمــد شــعبان، وكانــت هنــاك لجنــة 

ن ، وعــىلي  إصــالح مكونــة مــن : صالــح نــدى ، ورســمي الجــرف ، ومحمــد الفــارس ، وذيــب العبــد حســ�ي

ــن.                                                                                               ــد الحس ــود عب ــواس ، ومحم ــن ن ــىلي حس ــى ع ــان ، ومصطف ــل حس خلي

ي 
ــاركة �ن ــرم، والمش ــة والك ي العون

ــال �ن ب الأمث ــ�ن ــم كان م ــا بينه ــة فيم ــل القري ــاون أه وتع   

ي لــم 
ن الــ�ت ي فلســط�ي

يــة “ أنهــا القريــة الوحيــدة �ن نت بــه قريــة “ الخ�ي الأفــراح والأتــراح . وأهــم مــا تمــ�ي

ــم .  ــوي بينه ــط الأرُسي والأُخ اب ــبب ال�ت ــارات دم، بس ــا ث ــن  فيه يك

() وكالــة الغــوث( 
1

*(
ي
ن �ن يــة “ المســجل�ي ن مــن أبنــاء “ الخ�ي ي عــام 1998 ُقــدر عــدد الالجئــ�ي

و�ن  

 10,116 . ــواىلي ــام 1998 ح ن ع ــجل�ي ــ�ي المس ن وغ ــجل�ي ــن المس ن م ــ�ي ــوع الالجئ ــا مجم ــواىلي 6410  أم ح

نسمة .  

الزراعــة : كانــت الزراعــة عمــاد القريــة القتصــادي، والدخل المــاىلي لالأهل، وتشــتهر القرية   

ى أحد  بزراعــة الخضــار والحمضيــات  ...إلــخ، ويتم تســويق الفائض إىل يافــا للبيع . ولم يحدث أن اشــ�ت

ي القرية 
تقــال، وإنمــا يُهــدى لــه . وكانــت الزراعة تعتمــُد عــىل الأمطــار والآبــار . و�ن مــن ســكان القريــة ال�ب

ي القرية 
ي القريــة أك�ش مــن )14( دكانــاً، ويوجــد �ن

كثــ�ي مــن البيــارات، وأشــهرها بيــارة ) العيلــة(، ويوجــد �ن

( وتل حســان .   مقهــى )أبــو الــرز( و)راديــو وصالــون حســن الناطــور للحالقــة( و)مقــام الشــيخ دربــاسي

ويــده بالمــاء والمنافــع الصحيــة  ن ي القريــة مســجد قديــم، وقامــت عائلــة )الُجــرُف( ب�ت
وكان �ن  

ي منتصــف 
ي هــو إمــام المســجد، والمــؤذن مصطفــى محمــود نــواس . ويوجــد �ن

ســنة 1947م، والنوبــا�ن

ــه )أي  ــل في ــم تقي ــر والغن ــت البق ــث كان ــن الأرض، حي ــعة م ــاحة واس ــي مس ــل( وه ــة )الِمقَي القري

يــة “ وهــذا دليــل عــىل ثــراء  ي قريــة “ الخ�ي
تقعــد(، ويعــد المقيــل واحــداً مــن أهــم المالمــح البــارزة �ن

القريــة ووفــرة مواشــيها، والشــوارع غــ�ي معبــدة، ولكنهــا مرصوفــة جيــداً، وهنــاك شــارع ُمســفلت يمــرُّ 

قــاً باتجــاه مدينــة يافــا .  رسش

ي / لندن 1998
ي الفلسطي�ن * سجل النكبة – 1948 – إعداد سلمان حسن أبو ستة، مركز العر�ب
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ية “ مدرستان :  ي قرية “ الخ�ي
التعليم : يوجد �ن  

يــة النموذجيــة “ مــن الصــف     1 – مدرســة للذكــور أُنشــئت ســنة 1920 م، واســمها : “ مدرســة الخ�ي

الأول، وحــ�ت الصــف الســادس، وبعدهــا يُكمــل الطالــب دراســته إىل قريــة ســلمه . مديــر المدرســة: 

ــم:                 ــة، منه ــنة 1947 ثماني ــة س ي المدرس
ــية �ن ــة التدريس ــدد الهيئ ــة . وع ــن الطيب ــف م ــم الناش عاص

ــدى    2 – المرحــوم المعلــم شــعبان مــوس شــعبان . 1 – المرحــوم المعلــم محمــد مســلم ن

يطانية . ي أثناء مواجهته للقوات ال�ب
الشهيد عصام الطاهر، من يافا، الذي استشهد �ن

    2 – مدرســة البنــات : تأسســت ســنة 1945م، وهــي للصــف الرابــع، وبعدهــا تُكمــل الطالبــة دراســتها 

يــة للذكــور، مديــرة المدرســة : زليخا الســقا . ي المدرســة الأم�ي
�ن

االحتالل الربيطاين ليافا :  

يـَـة( كمقدمــة لحتــالل  ِ ْ ي قريــة : )ابــن بـْـَرق – الَخ�ي
ي معركــة عظيمــة �ن

ن �ن يطانيــون العثمانيــ�ي  هاجــم ال�ب

يافــا، حــ�ت تــم دخــول يافــا عــام 1917 م )1(،

ي كل مــن ثــورة يافــا ســنة 1921 م، وثــورة 
يــة“ مــع إخوانهــم المجاهديــن �ن ك ثــوار “ الخ�ي وقــد اشــ�ت

ــون  ــة “ يبيع ي ــباب “ الخ�ي ــذ ش ــنة 1936 م . وأخ اب س ــنة 1933 م، وإصن ــنة 1929 م – س اق س ُ ــ�ب ال

ي أُقيمــت بعــد صــالة الجمعــة 
ي الُمظاهــرات، الــ�ت

اء الســالح ، وشــاركوا �ن مصــاغ زوجاِتهــم مــن أجــل رسشِ

ــث  ــة ، حي ة الناري ــ�ي ــالق الأع ــرات، وإط ــذه المظاه ــع ه ــا بقم ــ�ي . وردت بريطاني ــا الكب ــجد ياف ي مس
�ن

ــان(  ــل عثم ــن: )خلي ــهد كل م ــث استش ــة، حي ــاء القري ــن أبن ــهداء م ــى والش ــن الجرح ــ�ي م ــقط كث س

وأصيــب )فــؤاد ابــو الــرز( )2( 

      سقوط يافا وقرية  الخريية  عىل يد العصابات الصهيونية:

ي 22 / نيســان 1948 م، صــدرت الأوامــر بتنفيــذ عمليــة }َحميتــس{ )3( لحتــالل يافــا وُقراهــا ،
            �ن

، قامــوا بحفــر الخنــادق الدفاعيــة  يــة “،  وعندمــا علــم ســكان القريــة بهــذا الخــ�ب ومنهــا قريــة “ الخ�ي

حــول القريــة، وتناوبــوا عــىل حراســتها ليــالً ونهــاراً، مــن أجــل الدفــاع عنهــا . )4( 

: مصطفى مراد الدباغ، الديار اليافية، 7 / 89 . ن 1.بالدنا فلسط�ي

: مصطفى مراد الدباغ، الديار اليافية /  7 ،  249. ن 2. بالدنا فلسط�ي

ي بقيــادة لــواء 
ي تحولــت مــن الدفــاع إىل الهجــوم وتهــدف اىل تطهــ�ي الســاحل الفلســطي�ن

3 عمليــة حميتــس: هــي جــزء مــن خطــة دالــت ، الــ�ت

، كي ل ننــ� – وليــد الخالــدي ص 739 . ي
إلكســندرو�ن

4. المصدر السابق، ص699.
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ي 12 / 4 / 1948 م دخــل اليهــود 
يــة “ �ن                   مجــازر اليهــود : بعــد ســقوط قريــة “ الخ�ي

ي القريــة 
القريــة، وقامــوا بمجــازر رهيبــة تقَشــِعر لهوِلِهــا الأبــدان، وأطلقــوا النــار عــىل كل مــن تواجــد �ن

يِدِهــم . )1(  مــن رجــاٍل ونســاٍء وشــيوخ وأطفــال، مــن أجــل إرهاِبِهــم وترسش

يــة “ وهــم: محمــد               وعــىل إثــر هــذه المذبحــة  )2( استشــهد عــدد كبــ�ي مــن أبنــاء قريــة “ الخ�ي

ــه فاطمــة،  ، وأخت ن ــد حســ�ي ــب العب ــد الرحمــن ذي ــدى / عب أحمــد حســن المــ�ي / ناجــي مســلم ن

ي البيــت - وأســعد عبــد القــادر حمادشــة / وأحمــد عطااللــه وابنتــه مريــم /
 والخــادم - تــمَّ قتُلُهــم �ن

ــاس  ــر عب ــاح / عم ــد الفت ــيد عب ــه رش ــد الل ــعادة / وعب ــاكر س ــد ش ي / محم
ــو�ن ــد القاط ــعيد محم  وس

ــرُف.  ــما الُج ي / ش
ــو�ن ــد قاط ــف الحم ــاوي/ يوس الفرع

ي – أبــو 
ف / إبراهيــم يوســف رحــال / ســعيد القاطــو�ن        ومــن المفقوديــن : أحمــد يوســف خليــل رسش

ــة “ )3(  1 – محمــد  ي ــة “ الخ�ي ــاء قري ي حــرب عــام 1947 – 1948 م مــن أبن
فــوزي، أســماء الجرحــى �ن

ــدي  5 – زكي  ــادي هوي ــد اله ــد عب ــل 4 – أحم ــى قندي ــد مصطف ــان  3 – محم ــد عثم ن  2 – محم ــ�ي حس

ي رســغ اليــد، وبقيــت حــ�ت وفاتــه .  6 – ناديــة محمــد 
ن �ن مســلم نــدى / أبــو فيصــل، أصيــب برصاصتــ�ي

ن ُضلوعهــا . رســمي الجــرف ، حيــث دخلــت الرصاصــة وخرجــت مــن بــ�ي

القرية اليوم واملستوطنات:   

ــد  ــيد ) أحم ــود إىل الس ــد يع ل واح ن ــ�ن ــد إل م ــاً، ول يوج اً  تام ــ�ي ــة “ تدم ي ــة “ الخ�ي ــرَت قري           ُدِم

ن ... ــ�ي ــ�ب والت ــرسو والص ــجار ال ل أش ن ــ�ن ــذا الم ــُط به (،  وتحي ي ــ�ب الطي

ِهــم   يــة “ أبــدوا بُعيــد تهج�ي          زَِعــَم تقريــر صــادر عــن اســتخبارات الهاغانــاة أن ســكان قريــة “ الخ�ي

ي العــودة إىل منازلِهــم، والقبــول بالســلطة اليهوديــة . )4( 
ي أوائــل عــام 1948 م ، الرغبــة �ن

�ن

كة الوثائق والمعلومات، ص 12  زيت – رسش 1. القرى العربية الدمرة – جامعة ب�ي

2. التاريخ الشفوي.

3. وليد الخالدي/ كي ل نن�، ص 786.

4. كي ل نن� / وليد الخالدي، ص 699
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 العددالَخرْيِيَِة املدمرة واملهجرة سنة 1948 م 
ف

مل�

ي 
ــاء �ن ــرس الب ــراق : بك ي ِب

ــ�ن ــتوطنة ِب ــتوطنات:   1 – ُمس ــع مس ــة “ أرب ي ــىل أرض “ الخ�ي ــت ع      أُقيم

ي تاريــخ 13 / 6 / 1924 م  )1( 
، أسســها يهــود مــن بولنــدا �ن ن الكلمتــ�ي

 2 – مستوطنة كفار أزار  3 -  مستوطنة رمات غان    4 – مستوطنة رمات إفعال )2( 

ن  .  ي فلســط�ي
ي أقامهــا الكنعانيــون �ن

يــة “ مــن أقــدم القــرى الــ�ت الخامتــة : قريــة “ الخ�ي  

ي ذاكــرة أولئــك الذيــن يذكــرون كل 
ي الخريطــة، وكتــب التاريــخ، والموســوعات، والخرائــط، و�ن

وتَظهــُر �ن

بيــت، وكل حــارة، وكل قطعــة أرض، وكل بيــارٍة مــن بياراتهــا، وكل َحَجــٍر مــن ِحجاراتهــا، فــال شــكَّ أنهــا 

ــدس . ــت المق ــا بي ــي إليه ي ينتم
ــ�ت ــة ال ــن الأرض المبارك م

ــم بقــوة  ــِردوا مــن ديارِه ــة “ طُ ي ــة “ الخ�ي ــَت مــن خــالل هــذا المقــال أن أهــاىلي قري قــد ثََب  

هــم  ي مارســتها العصابــات الصهيونيــة، إل أنهــم مــا زالــوا يُؤمنــون بحقِّ
الســالح، وفظاعــة الجرائــم الــ�ت

ي العــودة إىل ِدياِرهــم .
�ن

ن نقول – جمعية الدراسات العربية – القدس، ص29 1. معجم المواقع الجغرافية / قسطنط�ي

2. كي ل نن� : وليد الخالدي -  ص 699 
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مجزرة نحالني الثانية 

شعر: د.م.عبد الله فنون

 فلسطني 

ي الليل جاؤوا كالغجر
�ن

وا الجبال مع التالل  ع�ب

جاؤوا بأجنحة الظالم

جند صهاينة لئام

حملوا سالحاً قاتالً

ن صبحاً وصلوا لنحال�ي

وتوزعوا حول المقابر 

ن الأذان كمنوا إىل ح�ي

بدأوا هجوماً بالسالح

والناس قد عقدوا الصيام

قاموا لتأدية الصالة

خرج الصغار إىل الطريق 

رجموا العدى ببسالة

ن بكل رسش  مدجج�ي

بغ�ي ضوء  للقمر 

لذبح أبناء البرسش

حاقدين بكل غدر

ر من متنه طار الرسش

ي تسابيح الفجر
�ن

ي الزوايا والحفر
�ن

وعند إمساك السحر 

كأنما الناس بقر

بغ�ي خوف أو حذر

ن مع القدر مجازف�ي

وجمعوا كل حجر

رغم التعرض للخطر



45

عر ال�ش
دوح�ة 

وكأنهم أسد جروا

ى طفل الأبابيل ان�ب

والبعض أبىل مسعفاً 

والناس طاردت الغزاة

ن هربوا وعادوا خاسئ�ي

شارون سفاك الدماء

خرجوا وقد تركوا اليتامى

اب وجريحنا يروي ال�ت

أما الشهيد فقد ر�ت 

ي فرحة فيها العطاء
�ن

فاهلل أسأل رحمة 

ولكل قلب فيه جرح

ي كر وفر
يسعون �ن

ساً فوق الشجر متم�ت

ر يسعى لتخفيف ال�ن

وكل غدار أرسش

بأمر سفاح قذر

وقاتل براً وبحر

والأرامل تنتظر

كأنه يسقي شجر

إىل خلود مفتخر

مجسد وبكل فخر

ر لكل من عا�ن ال�ن

مسه سوء ورسش 

ي
ــت الأوىل �ن ــث كان ي 13 /4 /1989، حي

ــة �ن ن الثاني ــ�ي ــزرة نحال ن لمج ــ�ي ــرى الثالث ي الذك
�ن   

ي القريــة بقيــادة أرئيــل شــارون قائــد كتيبــة )101( 
ن �ن 28 /3 /1954، وهمــا أكــ�ب مذبحتــ�ي

، وقد استشــهد  ن ي فلســط�ي
ي قــرى خــط وقــف إطــالق النــار �ن

ي قتــل النــاس العــزل �ن
المتخصصــة �ن

ي الأوىل، وأكــ�ش مــن 
، وجــرح أكــ�ش مــن 45 مواطنــاً �ن ن ي الثانيــة 7 مواطنــ�ي

ي الأوىل 15 مواطنــاً، و�ن
�ن

ي الثانيــة، بعضهــم أصيــب بإعاقــة دائمــة.
60 �ن

2019 /4/ 13 ن نحال�ي

مجزرة نحالني الثانية
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رمضان األمل

 رغم الوباء
شعر: زهدي حنتويل

 موظف إداري/ مكتب نائب املفتي العام 

ٌة مــودَّ يفــوُح  شــهراً  يــا  رمضــاُن 

ســكينٌة  للنفــوِس   ٍ خــ�ي نفحــاُت 

اً  مســتبرسش هاللــُه  أطــلَّ  لّمــا 

مرّحــٍب  كّل  عيــوُن  إليــِه  نظــرْت 

نضــارًة البعيــُد  الأفــق  ـن  وتزيَـّ

لقربــِه  تتــوُق  أمــٌم  بــِه  ســعدت 

لحضــورِه  حــرارًة  يزيــُد  شــوقاً 

برحابــِه  مزدانــًة  وتألقــت 

ّفــْت فترسش بحفــاوٍة  بــِه  فــازت 

ركعــًة تصــىّلي  باتـــتُه  والليــَل 

واعــداً ي 
يــأ�ت العــاُم  هــذا  رمضــاُن 

نفحــاِت ومــْن  أَرٍج  مــْن  بوركــَت 

كاِت  الــ�ب مــن  تضفــي  ومــوّدة 

ي
آ�ت هــَو  بمــا  مَهــٌج  بــِه  فرحــْت 

البســماِت  بتالألــؤ  بقدومــِه 

القســماِت عــىل  تطفــو  ووســامًة 

اِت الخــ�ي موســم  ي 
�ن ولقائــِه 

الطاعــاِت  بلــّذِة  عانقتــُه  قــد 

النســماِت بعاطــر  يفــوُح  ألقــاً 

والعزَمــاِت بالفعــِل  بصيامــِه 

بالآيــاِت  القــرآَن  وترتّــُل 

الُكُربــات ولّجــِة  الوبــاِء  رغــم 
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آمــٍل مشــاعُل  يــدِه  ي 
و�ن ي 

يــأ�ت

موعــٍد  ابتســامُة  غــدِه  ي 
و�ن ي 

يــأ�ت

مشــهٌد   " "الكرونــا  زمــِن  ي 
�ن رمضــاُن 

داعيــاً  الكمامــِة  عــِ�  ي 
�ن جــاء  قــد 

بغيثــِه ن  الظامئــ�ي قلــوَب  يــروي 

وهدايــًة نضــارًة  منــُه  تخضــلُّ 

ســاعاتُه  فضيلــٌة  الشــهوِر  تــاُج 

ببْوحــِه القصيــُد  جــاد  وإن  ّي 
إ�ن

غــدت حــ�ت  ألوانهــا  زَهــْت  ولقــْد 

الظلمــاِت دجــى  ي 
�ن دربــاً   َ لينــ�ي

والحــرساِت الظــلِّ  انكســاَر  تمحــو 

الجمعــاِت  فرَقــَة  يشــهُد  كاَن  مــا 

عقبــاِت مــن  كاَن  مــا  ي 
�ن  ِ للصــ�ب

الجمــراِت مــن  نــاراً  بــِه  يطفــي 

وزكاِة  بحــالوٍة  بــِه  تحيــا 

والحســناِت  بالأجــِر  وتباركــْت 

الكلمــاِت بشاشــَة  عليــِه  أضفــي 

الصفحــاِت بأجمــل  يطــوُف  طيفــاً 

عر ال�ش
دوح�ة  رمضان األمل رغم الوباء
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معنــى التكافــل االجتامعــي ومظاهــره 

يف الفقــه اإلســالمي الحنيــف

الدكتور شفيق عياش

عضو هيئة تحرير مجلة اإلرساء

ي 
ــوي أن يكــون كل فــرد مــن أفــراده �ن ــاه اللفظــي والمعن ي معن

يقصــد بالتكافــل الجتماعــي �ن  

ــه أن يعطــوا كل ذي حــق  ن علي ي المجتمــع، يجــب عــىل القوامــ�ي
ــه، وأن للفــرد حقوقــاً �ن ــة جماعت كفال

حقــه، مــن غــ�ي تقصــ�ي ول إهمــال، وأن يتكفلــوا برعايــة الفقــراء، وإغاثــة المــر�ن والعجــزة، ورفــع 

ر عــن الضعفــاء، ومــن إليهــم؛ كالعمــال الذيــن يصابــون أثنــاء العمــل، وأنــه إن لــم يكــن كذلــك  الــ�ن

. ن ــ�ي ــد ح ــو بع ــاراً ول ــر منه ــد أن يخ ــاء، ول ب ــات البن ــت لبن تآكل

ة الواســعة  ي ظلــه التكافــل الجتماعــي بالصــورة الكب�ي
يعــاً يتحقــق �ن ول نــكاد نجــد دينــاً أو ترسش  

ــبنا  ــب، فحس ــاب أو كت ــتوفيه كت ــك ل يس ــل لذل ــالم، وإن كان تفصي س ي الإ
ــا �ن ي نجده

ــ�ت ــة ال الجامع

، صــىل الله عليــه وســلم:)َمَثُل  ي ي قــول النــ�ب
شــارة إىل أبلــغ تعبــ�ي جامــع لمعــ�ن التكافــل الجتماعــي �ن الإ

ِهــْم، َوتََراُحِمِهــْم، َوتََعاطُِفِهــْم، َمَثــُل اْلَجَســِد، ِإَذا اْشــَتَ� ِمْنــُه ُعْضــٌو تََداَعــى َلُه َســاِئُر  ي تََوادِّ ِ
َ �ن ن اْلُمْؤِمِنــ�ي

ــِن  ــُن ِلْلُمْؤِم ــورة أخرى:)اْلُمْؤِم ي ص
ــلم، �ن ــه وس ــه علي ــىل الل ــه ص ــى()1(، وقول ــَهِر َواْلُحمَّ ــِد ِبالسَّ اْلَجَس

ــه التضامــن  ــان  تكشــفان عــن مــدى مــا يصــل إلي ــان الصورت ــا()2(، فهات ــُه بَْعًض ــدُّ بَْعُض ــاِن، يَُش َكاْلُبْنَي

ــالف  ــىل اخت ن ع ــ�ي ــل المؤمن ــورة الأوىل تمث ــالمي، لأن الص س ــع الإ ي المجتم
ــراد �ن ــع الأف ــاون م والتع

أصنافهــم بالجســد الواحــد، ويتكــون مــن أعضــاء مختلفــة، كل عضــو فيــه يمثــل جانبــاً مــن صورتــه، ل 

ن وتعاطفهم وتعاضدهم. 1. صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، باب تراحم المؤمن�ي

ن وتعاطفهم وتعاضدهم. 2. صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، باب تراحم المؤمن�ي
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وريــاً وطبيعيــاً أن تســود أعضــاءه وأجــزاءه جميعهــا مشــاعر  تتــم، ول تكتمــل دونــه، ومــن ثــم كان صن

جامعــة، وأن تتعــاون هــذه الأعضــاء والأجهــزة والأجــزاء عــىل مــا يحقــق لــه الخــ�ي والحيــاة الكريمــة، 

ــا،  ــاء جميعه ــداء إىل الأعض ــاس بال ــرسي الإحس ــرض، ي ــم الم ــس بأل ــه، وأح ــو في ــرض عض ــإذا م ف

ي الشــعور بالقلــق والأرق، وتجاوبــت جميعهــا بشــكوى العضــو الجريــح الــذي أثــر فيهــا.
كت �ن فاشــ�ت

وكذلــك المجتمــع يتكــون مــن الأفــراد والأرس والمؤسســات والهيئــات، ولــكل جــزء فيــه وظيفة   

يؤديهــا، وحرفــة مهمــة تســد حاجــة الأمــة، ولهــذا يجــب أن يســوده التضامــن والتعــاون، وأن تؤلــف 

ــاة  ــه الجامعــة، حــ�ت ينعــم بالحي ــه، وأن يكــون الشــعور بالرضــا رابطت ن مختلــف أعضائ ــ�ي الرحمــة ب

الطيبــة، ل يكــدر صفوهــا حقــد حاقــد، ول يشــعر فيــه ضعيــف بالذلــة أمــام القــوي، وإنمــا يحــس 

الجميــع أنهــم إخــوة، تجمعهــم رايــة واحــدة، وأرسة تســمى أمــة واحــدة، وذلــك مــا يفهــم مــن قولــه 

ــًة َواِحَدًة{)الأنبيــاء:92( ُتُكــْم أُمَّ تعاىل:}ِإنََّمــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخَوٌة{)الحجــرات: 10(، وقولــه جــل جاللــه:}ِإنَّ َهــِذِه أُمَّ

ولــه مــن تماســك بعضــه ببعــض، وتعــاون بعضــه مع بعــض، وكذلــك المؤمنــون، كمــا يفهم   

َ أَِعزٍَّة َعىَل  ن ــاِر رَُحَماُء بَْيَنُهــْم {)الفتــح: 29(، } أَِذلٍَّة َعــىَل اْلُمْؤِمِنــ�ي اُء َعىَل اْلُكفَّ مــن قــول اللــه تعاىل فيهم:}أَِشــدَّ

ــا َكأَنَُّهــْم بُْنَيــاٌن َمرُْصــوٌص {)الصف: 4(. ي َســِبيِلِه َصفًّ ِ
 اْلَكاِفِريــَن {)المائــدة: 54(، }ِإنَّ اللَّــَه يُِحــبُّ الَِّذيــَن يَُقاِتُلــوَن �ن

مظاهر التكافل االجتامعي:

تها يمكــن أن ترد إىل الأصــول الآتية: ســالم، فهي عــىل ك�ش ي الإ
أمــا مظاهــر التكافــل الجتماعــي �ن   

   1 - الشــعور الصــادق بالأخــوة الشــاملة، كمــا يفهم من قولــه تعاىل:}ِإنََّما اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخَوٌة{)الحجــرات: 10(.

ــَوى َوَل  ْق ِّ َوالتَّ ــ�بِ ــىَل اْل ــوا َع ــبحانه وتعاىل:}َوتََعاَونُ ــه س ــالً بقول ــوى، عم ــ�ب والتق ــىل ال ــاون ع    2 - التع

ــدة:2(. ــِم َواْلُعْدَواِن{)المائ ثْ ــىَل اْلإِ ــوا َع تََعاَونُ

ــاده بالتعــاون عــىل الــ�ب والتقــوى، لأنــه ســبيل الوحــدة  لقــد أمــر اللــه ســبحانه وتعــاىل عب  

ــال  ذم، ق ــرسش ــرق والت ــق التف ــه طري ــدوان، لأن ــم والع ث ــىل الإ ــاون ع ــن التع ــم ع ــن، ونهاه والتضام

َنــاُت َوأُوَلِئــَك َلُهــْم َعــَذاٌب  ُقــوا َواْخَتَلُفــوا ِمــْن بَْعــِد َمــا َجاَءُهــُم اْلَبيِّ جــل شــأنه:}َوَل تَُكونـُـوا َكالَِّذيــَن تََفرَّ

َعِظيــٌم {)آل عمــران: 105(.

�معنى التكافل االجتامعي ومظاهره يف الفقه اإلسالمي الحنيف �ة
�ف
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عهــا اللــه ســبحانه  ي رسش
ولقــد عــرف المســلمون الأولــون أن التعــاون هــو الــروح الســامية الــ�ت  

لصــالح حالهــم، وتقويــم ســلوكهم، فســارعوا إليــه، وحافظــوا عليــه، وتعاونــوا عــىل الــ�ب والعمــل 

ي هريــرة،  ، ويــرسوا عــىل المعرسيــن، روى مســلم عــن أ�ب ن الصالــح، ونفســوا كــرب إخوانهــم المكروبــ�ي

ــَس َعــْن ُمْؤِمــٍن ُكْربـَـًة ِمــْن ُكــرَِب  ي اللــه عنــه، أن رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال:) َمــْن نَفَّ
ر�ن

ي  ِ
ــِه �ن َ اللــُه َعَلْي ، يَــرسَّ َ َعــىَل ُمْعــرِسٍ ــْن يَــرسَّ ــِة، َوَم ــْوِم اْلِقَياَم ــرَِب يَ ــْن ُك ــًة ِم ــُه ُكْربَ ــَس اللــُه َعْن ــا، نَفَّ نَْي الدُّ

ي َعــْوِن اْلَعْبــِد َمــا َكاَن اْلَعْبــُد  ِ
نَْيــا َواْلآِخــرَِة، َواللــُه �ن ي الدُّ ِ

َُه اللــُه �ن َ َ ُمْســِلًما، َســ�ت َ
نَْيــا َواْلآِخــرَِة، َوَمــْن َســ�ت الدُّ

ــِه...()1(. ــْوِن أَِخي ي َع ِ
�ن

ن أفــراد المجتمــع جميعهــا، ومظهــر واضــح مــن مظاهــر  ك بــ�ي     3 - الإحســاس بالمســؤولية قــدر مشــ�ت

، صــىل اللــه عليــه وســلم:) ُكلُُّكــْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْســُئوٌل،  ي التكافــل الجتماعــي، كمــا يفهــم مــن قــول النــ�ب

َمــاُم َراٍع، َوُهــَو َمْســُئوٌل، َوالرَُّجــُل َراٍع َعــىَل أَْهِلــِه، َوُهــَو َمْســُئوٌل، َوالَمــْرأَُة َراِعَيــٌة َعــىَل بَْيــِت َزْوِجَها،  َفالإِ

ــُئوٌل()2(. ــْم َمْس ــْم َراٍع َوُكلُُّك ــُئوٌل، أَلَ َفُكلُُّك ــَو َمْس ِدِه، َوُه ــيِّ ــاِل َس ــىَل َم ــُد َراٍع َع ــُئوَلٌة، َوالَعْب ــَي َمْس  َوِه

يــف أن كل فــرد مــن أفــراد الأمــة مســؤول عمــا يعهــد اللــه إليه  يفهــم مــن  هــذا الحديــث الرسش  

ــالً  ســالمي ممث ، والمجتمــع الإ ــ�ي والصغــ�ي ــم والمحكــوم، والكب ــك الحاك ي ذل
ــه، يســتوي �ن ــام ب القي

ــن،  ي أداء الواجــب، أو يعبــث بحقــوق الآخري
ــد كل مــن يتهــاون �ن ــأن يأخــذ عــىل ي ــب ب ــة مطال بالدول

ن قومــه، وإل تعــرض لهــالك، أو بــالء عظيــم، كمــا يفهــم مــن هــذا  لتــه بــ�ي ن مهمــا تكــن مكانتــه أو م�ن

ــِه، َصــىلَّ  ــُم رَُســوَل اللَّ َقــْت، َفَقاُلــوا: َمــْن يَُكلِّ ي رَسَ ِ
ــ�ت ــُة الَّ ْتُهــُم الَمــْرأَُة الَمْخُزوِميَّ :) أَنَّ ُقَريًْشــا أََهمَّ الخــ�ب

ُئ َعَلْيــِه ِإلَّ أَُســاَمُة بـْـُن زَيـْـٍد، ِحــبُّ رَُســوِل اللَّــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم،  ِ َ
اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َوَمــْن يَْجــ�ت

ــاَم  ــمَّ َق ــِه؟! ثُ ــُدوِد اللَّ ــْن ُح ــدٍّ ِم ي َح ِ
ــَفُع �ن ــاَل: أَتَْش ــلََّم، َفَق ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىلَّ الل ــِه، َص ــوَل اللَّ ــَم رَُس َفَكلَّ

يــُف تََرُكــوُه، َوِإَذا  ِ َّ َق الرسش ــْن َقْبَلُكــْم، أَنَُّهــْم َكانُــوا ِإَذا رَسَ ــاُس، ِإنََّمــا َضــلَّ َم ــا النَّ ــا أَيَُّه ــاَل: يَ ــَب، َق َفَخطَ

ــٍد، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه  ــِه، َلــْو أَنَّ َفاِطَمــَة ِبْنــَت ُمَحمَّ ، َوايـْـُم اللَّ ِعيــُف ِفيِهــْم أََقاُمــوا َعَلْيــِه الَحــدَّ َق الضَّ رَسَ

1. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار، باب فضل الجتماع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر. 

2 صحيح البخاري، كتاب النكاح،  باب }ُقوا أَنُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا{ ]التحريم: 6[ 
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ي اللــه عنهــا: ســمعت رســول اللــه، صــىل 
ــٌد يََدَهــا()1( وقالــت عائشــة، ر�ن َقــْت َلَقطـَـَع ُمَحمَّ َوَســلََّم، رَسَ

ي َشــْيًئا َفَشــقَّ َعَلْيِهــْم،  ِ
ــ�ت ــِر أُمَّ َ ِمــْن أَْم ، َمــْن َوىِلي ي هــذا يقــول: )اللُهــمَّ

ي بيــ�ت
اللــه عليــه وســلم، وهــو �ن

ــِه( )2(. ــْق ِب ــَق ِبِهــْم، َفارُْف ي َشــْيًئا َفرََف ِ
ــ�ت ــِر أُمَّ َ ِمــْن أَْم ــِه، َوَمــْن َوىِلي َفاْشــُقْق َعَلْي

    4 - أداء الــزكاة: فقــد فرضهــا اللــه ســبحانه وتعــاىل عــىل كل مســلم مــ�ت كمــل عنــده النصــاب المقــّدر 

ــادر  ــادر لغــ�ي الق ــا مســاعدة الق وط خاصــة، والقصــد منه ــرسش ــاً، مســاعدة للفقــراء ونحوهــم ب ع رسش

ــا الأمــة،  ي أجمعــت عليه
ــ�ت ســالم الخمســة، وفــرض مــن الفرائــض ال ــاج، وهــي أحــد أركان الإ المحت

ــالم،  س ــن الإ ــرج ع ــا أحــد خ ــر فرضه ــو أنك ــث ل ــن، بحي ورات الدي ــا مــن صن واشــتهرت شــهرة جعلته

ــاِب  َق ي الرِّ ِ
ــْم َو�ن ــِة ُقُلوبُُه ــا َواْلُمَؤلََّف َ َعَلْيَه ن ــ�ي ِ َواْلَعاِمِل

ن ــاِك�ي ــَراِء َواْلَمَس ــاُت ِلْلُفَق َدَق ــا الصَّ قــال تعــاىل:} ِإنََّم

ــٌم َحِكيٌم{)التوبــة: 60(. ــُه َعِلي ــِه َواللَّ ــَن اللَّ ــِبيِل َفِريَضــًة ِم ــِن السَّ ــِه َوابْ ــِبيِل اللَّ ي َس ِ
َ َو�ن ن ــ�ي َواْلَغاِرِم

ي بينتهــا الآيــة الكريمــة حققــت 
ي الوجــوه الــ�ت

وممــا ل شــك فيــه أن الــزكاة إذا جبيــت وصفــت �ن  

، فــإن لــم تكــف كان حقــاً عــىل الأغنيــاء  ن معــ�ن التكافــل الجتماعــي، ولبــت حاجــة الفقــراء والمســاك�ي

ي المــأكل والملبــس، ولــو أدى ذلــك إىل أن يعيشــوا عيــش الكفــاف، فــإن لم 
أن يمدوهــم بمــا يكفيهــم �ن

هــم عــىل بــذل مــا فضــل عــن حاجتهــم مــن أموالهــم. مــام أو وىلي الأمــر أن يج�ب يفعلــوا؛ كان عــىل الإ

ــا  ــر م ــن الأم ــتقبلت م ــو اس ــال: " ل ن ق ــ�ي ــه، ح ــه عن ي الل
ــر، ر�ن ــاه عم ــذا اتج ــد كان ه وق  

اســتدبرت لأخــذت فضــول أمــوال الأغنيــاء فرددتهــا عــىل الفقــراء")3( بــل إن هــذا التجــاه الــذي يــو�ي 

بــه رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، حيــث قــال:) َمــْن َكاَن ِعْنــَدُه َفْضــُل ظَْهــٍر، َفْلَيُعــْد ِبــِه َعــىَل 

ــُه َل َحــقَّ  َّ ــا أَن َّ ظََننَّ ــُه، َحــ�ت ــْن َل َزاَد َل ــىَل َم ــِه َع ــْد ِب ــَدُه َفْضــُل َزاٍد، َفْلَيُع ــْن َكاَن ِعْن ــُه، َوَم ــَر َل ــْن َل ظَْه َم

ــِل()4(. ي اْلَفْض ِ
ــا �ن ــٍد ِمنَّ ِلأََح

1. صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب منه.

مــام العــادل، وعقوبــة الجائــر، والحــث عــىل الرفــق بالرعيــة، والنهــي عــن إدخــال المشــقة  مــارة، بــاب فضيلــة الإ 2. صحيــح مســلم، كتــاب الإ

عليهم 

 .5013 /7 ، سالمي وأدلته، وهبة الزحيىلي 3. الفقه الإ

. ي
ي حقوق المال، وصححه الألبا�ن

ي داود، كتاب الزكاة، باب �ن ن أ�ب 4. س�ن
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ثــم يقــع عــىل أفــراده جميعــاً إذا أصبــح واحــد  إن المجتمــع مســؤول عــن كل فــرد فيــه، والإ  

منهــم جائعــاً ل يجــد مــا يســد بــه جوعــه.

ــال:) ِإنَّ  ــا ق ــوا كم ــم كان ؛ لأنه ن ــعري�ي ــلم، بالأش ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب ــاد الن ــد أش وق  

ي ثَــْوٍب  ِ
ــِة، َجَمُعــوا َمــا َكاَن ِعْنَدُهــْم �ن ي الَغــْزِو، أَْو َقــلَّ طََعــاُم ِعَياِلِهــْم ِباْلَمِديَن ِ

َ ِإَذا أَرَْمُلــوا �ن ن الأَْشــَعِريِّ�ي

.)
1

ي َوأَنَــا ِمْنُهــْم()* ِّ
ــِويَِّة، َفُهــْم ِمــ�ن ي ِإنَــاٍء َواِحــٍد ِبالسَّ ِ

َواِحــٍد، ثُــمَّ اْقَتَســُموُه بَْيَنُهــْم �ن

ول شــك أن هــذه الصــورة ل تعدلهــا صــورة أخــرى فيمــا عــرف النــاس مــن أصنــاف التكافــل   

الجتماعــي.

ي يكــون عليهــا التكافــل الجتماعــي الــذي لــم يعــرف 
هــذه هــي أهــم المظاهــر والأصــول الــ�ت  

ــا،  ، وأن نصلــح ذات بينن ن ن متســامح�ي احمــ�ي ســالم، فلنحافــظ عليهــا، ونكــون م�ت ي غــ�ي الإ
ــه نظــ�ي �ن ل

ــب  ــم يح ــو كري ــاىل عف ــبحانه وتع ــه س ــإن الل ــاس، ف ــن الن ــداً م ــم أح ــىل أل يظل ــا ع ــرص كل من وليح

َئٌة ِمْثُلَهــا َفَمــْن َعَفــا َوأَْصَلــَح َفأَْجــرُُه َعــىَل اللَّــِه ِإنَّــُه  َئٍة َســيِّ العفــو، ويثيــب عليــه، قــال تعــاىل: }َوَجــَزاُء َســيِّ

ــورى: 40(. َ {)الش ن ــ�ي ــبُّ الظَّاِلِم َل يُِح

ء بعونــه تعــاىل، والمؤمنــون إخــوة بنــص القــرآن  ي
فالمســلمون أمــة واحــدة، ل يفرقهــم سش  

ن  الكريــم، والتحــاب بينهــم جــزء مــن العقيــدة، وهــم متعاونــون متآلفــون، ومقاليــد العــز والنــ� بــ�ي

 أيدينــا، نلمســها مــن خالل قوله ســبحانه وتعاىل:} َوَلَيْنــُ�َنَّ اللَُّه َمْن يَْنــُ�ُُه ِإنَّ اللََّه َلَقــِويٌّ َعِزيٌز{)الحج:40(.

والله يقول الحق وهو الهادي إىل سواء السبيل

ي الطعام والنهد والعروض. 
كة �ن كة، باب الرسش * صحيح البخاري، كتاب الرسش
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الفقراء واملساكني 

املستحقون للزكاة
الشيخ الدكتور محمد يوسف الحاج محمد 

مفتي محافظة أريحا واألغوار

 ، ن ، والصــالة والســالم عــىل ســيدنا محمــد، الصــادق الوعــد الأمــ�ي ن   الحمــد للــه رب العالمــ�ي

 -: ن وعــىل آلــه وأصحابــه أجمعــ�ي

ــراء،  ــاة للفق ــزكاة، مواس ــي ال ــة ه ــادة مالي ن عب ــلم�ي ــىل المس ض ع ــ�ت ــل اف ــزَّ وج ــه ع إنَّ الل  

ــا  ــح دونه ــية، ل يص ــة أركان أساس ــن خمس ــن ضم ــاىل م ــه تع ــا الل ــاء، وجعله ــوال الأغني اً لأم ــ�ي وتطه

ــُه  ــىلَّ الل ــِه، َص ــوُل اللَّ ــاَل رَُس ــاَل: )َق ــا، َق ــُه َعْنُهَم َ اللَّ ي ِ
ــَر، رَ�ن ــِن ُعَم ــِن ابْ ســالم، أخــرج البخــاري  َع الإ

ــًدا رَُســوُل اللَّــِه، َوِإَقــاِم  ْســالَُم َعــىَل َخْمــٍس: َشــَهاَدِة أَْن لَ ِإَلــَه ِإلَّ اللَّــُه، َوأَنَّ ُمَحمَّ َ الإِ ي ِ
َعَلْيــِه َوَســلََّم: بـُـ�ن

)
1

ــاَن()* ــْوِم رََمَض ، َوَص ــجِّ َكاِة، َوالَح ــزَّ ــاِء ال ــالَِة، َوِإيَت الصَّ

ن الحــق ســبحانه وتعــاىل بنفســه أصنــاف   َّ ســالم، وقــد بــ�ي فالــزكاة مــن الأركان الأساســية لالإ  

َ َعَلْيَهــا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوبُُهْم  ن ِ َواْلَعاِمِل�ي
ن َدَقــاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَســاِك�ي مســتحقيها، فقــال عزَّ من قائــل: }ِإنََّما الصَّ

ــُه َعِليــٌم َحِكيٌم{)التوبــة:60(  ــِه َواللَّ ــِبيِل َفِريَضــًة ِمــَن اللَّ ــِه َوابْــِن السَّ ي َســِبيِل اللَّ ِ
َ َو�ن ن َقــاِب َواْلَغاِرِمــ�ي ي الرِّ ِ

 َو�ن

اً مــا يقــع المكلفــون  ، وكثــ�ي ن ــزكاة هــم الفقــراء والمســاك�ي والصنــف الأول مــن مســتحقي ال  

، فبــأي معيــار نحكــم  ن ة مــن أمرهــم، عندمــا يبحثــون عــن الفقــراء والمســاك�ي ي حــ�ي
بإخــراج الــزكاة �ن

ن  ؟ وهــل همــا م�فــ�ي ن ن هذيــن الصنفــ�ي ؟ ومــا الفــرق بــ�ي ن عــىل النــاس أنهــم مــن الفقــراء والمســاك�ي

ــد؟  ــ�ف واح ، أم م ن ــ�ي مختلف

ْسالَُم َعىَل َخْمٍس« َ الإِ ي ِ
ِّ، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: »بُ�ن ي يمان، بَاُب َقْوِل النَّ�بِ * صحيح البخاري، كتاب الإ
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، يمكننــا مــن معرفــة الفــرق بينهمــا،  ن   مــن الواضــح أن معرفــة مــن هــم الفقــراء والمســاك�ي

ومــن معرفــة مــن الأوىل بالــزكاة إذا كــ�ش مــن يحتــاج إليهــا، أو يدعــي ذلــك، أمــا الفقــراء فهــم المصابون 

 : ي اللغــة: مــن ُكــرس فقــار ظهــره، فــال يقــوى عــىل القيــام، يقــول ابــن فــارس: “الفقــ�ي
بالفقــر، وهــو �ن

فريقــي: “فقــر:  ــن منظــور الإ ــه اشــتق الفقــ�ي مــن المــال”)1(، ويقــول اب المكســور فقــار الظهــر، ومن

ْعــف. .. وَقــْدُر َذِلــَك أَن يَُكــوَن َلــُه َمــا يَْكفــي عياَلــه” )2(، ْعــِف والضُّ ، ِمْثــُل الضَّ  الَفْقــر والُفْقــر: ِضــدُّ الِغــ�ن

( المكســور  ــ�ي ي القاهــرة: “ )اْلَفِق
ي المعجــم الوســيط الــذي أصــدره مجمــع اللغــة العربيــة �ن

 وجــاء �ن

ــاس مــن َل يملــك ِإلَّ أقــل اْلُقــوت”)3(. ــاة، َومــن النَّ الفقــار، ومخــرج الَمــاء مــن اْلَقَن

ي العــرف اللغــوي للدللــة عــىل مــن ل يقــوى عــىل القيــام بمصالــح 
فاســتعملت كلمــة فقــ�ي �ن  

، تشــبيهاً بمــن ل يقــوى عــىل القيــام لنكســار فقــار  ي
ــكا�ن نفســه الأساســية، لعــدم امتالكــه المــال ال

ــه،  ــد حاجت ــه، ول يس ــيئاً ل يغني ــك ش ــه يمل ــة، أو أن ــيئاً ألبت ــك ش ــه ل يمل ــا أن ــ�ي  إم ــره،  فالفق ظه

ي)4(: ــ�ي ــي النم ــول الراع ، بق ــ�ي ــ�ن الأخ ــذا المع ــح ه ــىل ترجي ــتدل ع ويس

َْك له َسَبُد)5(  ْ ُ الذي كانْت حلوبُتُه                                َوْفَق العياِل فلم يُ�ت                أَّما الفق�ي

ــِه،  ــاً ِلِعَياِل ــا وفق ــة، َوجعلَه ــ�ي حلوب ــل لْلَفِق ــت: “َفجع ــذا البي ــاً به ــة محتج ــن قتيب ــول اب   يق

ة العيــال، وجســامة المســؤوليات،  ، فربمــا كان ســببه كــ�ش ي أَي قــدر قوتهــم” )6(، فالفقــر وصــف نســ�ب

ــة،  ــد المحســن ســلطان، الطبعــة الثاني ــق: زهــ�ي عب ــارس، ص 703، دراســة وتحقي ــن ف ، مجمــل اللغــة لب ي
ــ�ن ــاء القزوي ــارس، زكري ــن ف 1. اب

وت- 1986 م  مؤسسة الرسالة - ب�ي

وت، 1414هـ. فريقي، لسان العرب، 5 / 60، الطبعة الثالثة،  دار صادر – ب�ي فريقي، محمد بن مكرم، الإ 2. الإ

 . ي القاهرة، المعجم الوسيط، 2 / 697، دار الدعوة،  دون رقم  طبعة أو تاريخ نرسش
3. مجمع اللغة العربية �ن

ي قصيــدة توجــه فيهــا لعبــد الملــك بــن مــروان بالســؤال والشــكوى 
ي ســنة 90 هـــ، وقــال هــذا البيــت �ن

ي، شــاعر أمــوي، تــو�ن ن النمــ�ي 4. هــو: عبيــد بــن حصــ�ي

وت 1995م.   ح وتعليق: د. واضح الصمد، الطبعة الأوىل، دار الجيل ب�ي ي، ص 90،  رسش من عسف العمال، انظر، ديوان الراعي النم�ي

5. السبد: الشعر أو الوبر، والمع�ن أنه فق�ي ل يملك ذات شعر ول ذات وبر. انظر المرجع السابق، ص 90. 

ي - بغــداد، 
6. ابــن قتيبــة، عبــد اللــه بــن مســلم، غريــب الحديــث 1/ 191، المحقــق: د. عبــد اللــه الجبــوري، الطبعــة: الأوىل، مطبعــة العــا�ن

1397م 
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وربمــا كان ســببه المــرض والعجــز عــن الكتســاب، وربمــا كان ســببه بــالء عامــاً، مــن حــرب أو قحــط أو 

ورات المعيشــة؛  ، ولكــن المعــ�ن المتحقــق مــن تلــك الأســباب عجــز الدخــل عــن الوفــاء بالــ�ن أعاصــ�ي

مــن مــأكل وملبــس ومســكن.     

ي صورهــا 
ي حيــاة العــرب أثنــاء الجاهليــة وبعدهــا، والــ�ت

  والفقــر مــن المظاهــر الأساســية �ن

ي الفقــر، مــا ورد عــن 
ة، ومــن أشــهر مــا قالــه شــعراء الجاهليــة �ن ي مشــاهد بيانيــة كثــ�ي

ي �ن الشــعر العــر�ب

ــال)1(:  ــث ق ــارز، حي ــىلي الب ــوك الجاه ــورد الصعل ــن ال ــروة ب ع

ا  إذا المرُء لم يطلب معاشاً لنفسه         شكا الفقَر أو لَم الصديق فأك�ش

وقوله)2(: 

ُ ُّهُم الفق�ي
ّي       رأيُت الناَس رسش

ي للغ�ن أسعى فإ�ن
دِعي�ن

وأبعُدهم وأهونُهم عليهم           وإن أم� له حسب وف�ي

ويُقِصيِه النَِّديُّ وتَزْدِريِه          حليلته وينهره الصغ�ي

ويلقى ذا الغ�ن وله جالل         يكاد فؤاد صاحبه يط�ي

قليٌل ذنُبُه والذنُب جمٌّ             ولكن للِغ�ن ربٌّ غفوُر      

ي اللغــة مــن الُســكون للضعــف الجســدي أو النفــ�ي أو المــادي، يقــول 
ن فهــو �ن أمــا المســك�ي  

ــر،  ــه الفق ــن يذل ــتهر فيم ــم اش ــُف “ )3(، ث عي ــُل والضَّ لي : الذَّ ُ ن ــِك�ي ــروس: “ الِمْس ــاج الع ي ت
ــدي �ن الزبي

ي الزاهــر: 
ــاري �ن ي تتطلــب قــدرة ماديــة، يقــول الأنب

ــة القــدرة الماليــة عــىل الحركــة، الــ�ت فيســكن  لقل

ــه. واشــتقاقه مــن الســكون؛  ــل حركت نه الفقــر، أي قل ــذي ســكَّ ي كالم العــرب: ال
ــاه �ن ، معن ن “المســك�ي

ح وتحقيــق: أســماء أبــو بكــر محمــد، دار الكتــب العلميــة  1. ابــن الــورد، عــروة ، ديــوان عــروة بــن الــورد شــيخ الصعاليــك، ص 77، دراســة ورسش

– 1998م 

2. المرجع السابق، ص 79.

: دار الهدايــة  دون  ، النــارسش ن 3. الزبيــدي، محمــد بــن محمــد، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس 25/ 200،تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــ�ي

  .- رقم طبعة أو تاريخ نرسش
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ــة”)1(. ــس المدرع ــدرع: إذا لب ــدرع، وت ــكيناً، وتم ــار مس ــكن إذا ص ــل، وتس ــكن الرج ــد تمس ــال: ق يق

ــ�ي  ــب النف ــداه إىل الجان ــل يتع ــادي، ب ــب الم ــىل الجان ــ� ع ــة ل يقت ن لغ ــك�ي ــذا فالمس ول  

ــُة َواْلَمْســَكَنُة{)البقرة: 61(، يقــول  لَّ بَــْت َعَلْيِهــُم الذِّ ِ ُ ي إرسائيــل: }َوصن
والجســدي، فقــد قــال تعــاىل عــن بــ�ن

، وهــي ضــد العــزة،  ي التحريــر والتنويــر: “ والِذلــة الصَغــار، وهــي بكــرس الــذال ل غــ�ي
ابــن عاشــور �ن

ــه: ي قول
ي �ن

ــار�ش ــموأل أو الح ــا الس ــل بينهم ــك قاب ولذل

ين ذليل نا أنا قليل وجارنا                       عزيز وجار الأك�ش                                 وما صن

ــىل  ــق ع ــه. وتطل ــة صاحب ــل حرك ــر يقل ــكون؛ لأن الفق ــن الس ــتقة م ــر، مش ــكنة الفق والمس  

ــأس  ــدوا الب ــم فق ــود، أنه ــكنة لليه ــة والمس ــزوم الذل ــ�ن ل . ومع ــ�ي ن للفق ــك�ي ــه المس ــف، ومن الضع

والشــجاعة، وبــدا عليهــم ســيما الفقــر والحاجــة “ )2(.

ــة:  ــروق اللغوي ــم الف ي معج
ــكري �ن ــول العس ، فيق ن ــك�ي ــ�ي والمس ن الفق ــ�ي ــرق ب ــن الف ــا ع أم  

ي وصــف عدمــي، هــو عــدم وفــاء الكســب 
اكهما �ن ي اشــ�ت

: ل خــالف �ن ن ن الفقــ�ي والمســك�ي “الفــرق بــ�ي

ي أيهمــا أســوأ حــالً. ومنشــأ هــذا الخــالف 
بالكليــة، والمــال لمؤنتــه، ومؤونــة عيالــه. وإنمــا الخــالف �ن

ــك،”)3(. ي ذل
ــة �ن ــل اللغ ــالف أه اخت

ي القــرآن الكريــم 
، مقرونــة معــاً، لأنهمــا قرنــا �ن ن وللفقهــاء تعريفــات عــدة للفقــ�ي والمســك�ي  

 : ي
معــاً، فــكان معناهمــا متشــابكاً، ويحتــاج إىل بيــان، كمــا يــأ�ت

ــْرِويٌّ َعــْن  ــُه، َوَهــَذا َم َء َل ْ ي َ ُ َمــْن َل سش ن ٍء، َواْلِمْســِك�ي ْ ي َ َ سش ــُه أَْد�ن ــْن َل ُ َم      أولً: الســادة الحنفيــة: “اْلَفِقــ�ي

ــُه “)4(.  ــُه اللَّ ــَة - رَِحَم ي َحِنيَف أَ�بِ

ي كلمــات النــاس،  1/ 127، الطبعــة: الأوىل، المحقــق: د. حاتــم صالــح الضامــن، مؤسســة 
ي معــا�ن

1. الأنبــاري، محمــد بــن القاســم، الزاهــر �ن

وت، ، 1412 هـــ 1992-. الرســالة – بــ�ي

2. ابن عاشور، محمد الطاهر، تفس�ي التحرير والتنوير،  1/ 528، الدار التونسية للنرسش – تونس، 1984 هـ

3. العســكري، أبــو هــالل الحســن بــن عبــد اللــه، معجــم الفــروق اللغويــة، ص 409، المحقــق: الشــيخ بيــت اللــه بيــات، ومؤسســة النــرسش 

، 1412هـ  ن سالمي التابعة لجماعة المدرس�ي سالمي،  الطبعة: الأوىل، مؤسسة النرسش الإ الإ

ح الهداية، 2 / 261،   دار الفكر، دون طبعة دون تاريخ.  ، محمد بن محمد، العناية رسش ي
4. البابر�ت
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ء له بالكلية”)1(.  ي
ن من ل سش        ثانياً: السادة المالكية: “ الفق�ي من له بلغة ل تكفيه لعيش عامه، والمسك�ي

       ثالثــاً: الســادة الشــافعية: “الفقــ�ي واللــه أعلــم مــن ل مــال لــه ول حرفــة تقــع منــه موقعــاً، زِمَنــاً 

ــه موقعــاً، ول  ــه مــال أو حرفــة ل تقــع من ن مــن ل ــن، ســائالً كان أو متعففــاً، والمســك�ي كان أو غــ�ي زَِم

تغنيــه، ســائالً كان أو غــ�ي ســائل”)2(. 

: هــو مــن يجــد  ن        رابعــاً الســادة الحنابلــة: “ الفقــ�ي هــو مــن لــم يجــد نصــف كفايتــه...: المســك�ي

هــا”)3(. نصفهــا أو أك�ش

 : ي
، يقــول البهــو�ت ن ي إثبــات زيــادة الفقــ�ي حاجــة عــن المســك�ي

وللحنابلــة تفصيــل ومحاججــة �ن  

ــْن  ــاًل ِم ــَوأُ َح ــْم أَْس ِة َحاَجِتِهْم.)َوُه ــدَّ ، َوِلِش ــصِّ ــا ِللنَّ ــْم اتَِّباًع ــَدأَ ِبِه ــَراَء( بَ ــِة )اْلُفَق ــاِف الثََّماِنَي “اْلأَْصَن

ــْت  ــِفيَنُة َفَكانَ ــا السَّ ــاىَل }أَمَّ ــاَل تََع ، َوَق ــمِّ ــمِّ َفاْلأََه ــَدأُ ِباْلأََه ــا يُْب ــْم، َوِإنََّم ــِه ِبِه ــَداَءِة اللَّ ( ِلُب ِ
ن ــاِك�ي اْلَمَس

 ،ُّ ي ــ�بِ ــأََل النَّ ــْد َس ــا، َوَق ــوَن ِفيَه ــِفيَنًة يَْعَمُل ــْم َس َ أَنَّ َلُه َ ــ�ب ــف: 79[، َفأَْخ ــِر{ ]الكه ي اْلَبْح ِ
ــوَن �ن َ يَْعَمُل ن ــاِك�ي ِلَمَس

ي  ِ
ــ�ن ــِكيًنا، َوأَِمْت ي ِمْس ِ

ــ�ن ــمَّ أَْحِي ــاَل »اللَُّه ــِر، َفَق ــْن اْلَفْق ــَتَعاَذ ِم ــَكَنَة، َواْس ــلََّم، اْلَمْس ــِه َوَس ــُه َعَلْي َصــىلَّ اللَّ

َة اْلَحاَجــِة، َويَْســَتِعيَذ  ن يــوم القيامــِة«)4(، َوَل يَُجــوُز أَْن يَْســأََل ِشــدَّ ي زُْمــرَِة اْلَمَســاِك�ي ِ
ي �ن ِ

�ن ْ ُ ِمْســِكيًنا، َواْحــرسش

َ َمْفُعــوٍل أَْي َمْفُقوٍر،  ٌ ِبَمْعــ�ن َ ُمْشــَتقٌّ ِمــْن ِفَقــِر الظَّْهــِر، َفِقيــَل: َفِقــ�ي َنَّ اْلَفِقــ�ي
ِمــْن َحاَلــٍة أَْصَلــَح ِمْنَهــا، َوِلأ

ــٍة{ )البلــد: 16(،  بَ َ ْ
ــِكيًنا َذا َم�ت ــاىَل }أَْو ِمْس ــه تََع ــا َقْول ــُه. َوأَمَّ ــَع ُصْلُب ــِرِه، َفانَْقطَ ــرَُة ظَْه ــْت ِفْق ــِذي نُِزَع ــَو الَّ َوُه

 ِ
ن ْ ِ ِباْلِمْســَك�ي ُ َعــْن اْلَفِقــ�ي ْعِبــ�ي َّــُه يَُجــوُز التَّ ِة َحاَجِتــِه، َفأُِجيــَب َعْنــُه ِبأَن َاِب، ِلِشــدَّ ُّ َوُهــَو اْلَمطـْـُروُح َعــىَل الــ�ت

ــْيًئا”)5(. ــُد َش ــْن َل يَِج : َم ُ ــ�ي ــَكَنِة، َواْلَفِق ــِم اْلَمْس ــاَلِق اْس ُه ِبِإطْ ــَتِحقُّ ــَت َل يَْس ْع ــَذا النَّ ــا، َوأَنَّ َه ُمطَْلًق

وت، بــدون طبعــة وبــدون  ، ج 2 ص 212، دار الفكــر للطباعــة – بــ�ي ي
ح مختــ� خليــل للخــرسش ي : محمــد بــن عبــد اللــه  رسش

1. الخــرسش

تاريخ 

وت،  1410هـ/1990م -دون طبعة-.  2. الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ج 2، ص 77، دار المعرفة – ب�ي

، الطبعــة: الأوىل، دار طيبــة  ي 3. الكرمــي، مرعــي بــن يوســف،  دليــل الطالــب لنيــل المطالــب، ص 87،  المحقــق: أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريــا�ب

للنرسش والتوزيع، الرياض ، 1425هـ / 2004م. 

. ي
مذي، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فقراء الماجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، وصححه الألبا�ن ن ال�ت 4. س�ن

قنــاع،  2 / 271 دار الكتــب العلميــة –دون تاريــخ نــرسش أو رقــم طبعــة-. المؤلــف:  ن الإ ، منصــور بــن يونــس، كشــاف القنــاع عــن مــ�ت ي
5. البهــو�ت

: 1051هـ(.  منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهو�ت الحنبىل )المتو�ن



سراء ل�ة ال�إ م�ج

58

العدد 153  رمضان / شوال 1442هـ  نيسان / آيار 2021م

ي الفقــر والمســكنة، نجــد أن الحنفيــة والمالكيــة 
ي كالم فقهــاء المذاهــب �ن

وعنــد التدقيــق �ن  

ي عــدم قدرتهمــا عــىل 
كان �ن ، ولكنهمــا يشــ�ت ن والشــافعية يجعلــون الفقــ�ي أحســن حــالً مــن المســك�ي

ن أحســن حــالً مــن  ورات الحيــاة، أمــا الحنابلــة فيعكســون الوضــع، ويقولــون بــأن المســك�ي ســداد صن

ــه  ــذي يتفــق علي ، إذاً فالقــدر ال ــاة كالفقــ�ي ورات الحي ــة نفســه صن ــه ل يســتطيع كفاي ، مــع أنَّ الفقــ�ي

ــا  ــة بم ــة المادي ــق الكفاي ــة لتحقي ــاعدة مادي ــة إىل مس ي حاج
ــا �ن ن كالهم ــك�ي ــ�ي والمس ــاء أنَّ الفق الفقه

ــة.  ــىل التعاس ــث ع ــاة، والباع ــص للحي ــص المنغ ــالك أو النق ــا اله يقيهم

ــة.،  ــارات مختلف ــن باعتب ــد، ولك ــف واح ــميان لصن ن مس ــك�ي ــ�ي والمس ــك  أنَّ الفق ــ�ن ذل ومع  

قــا اجتمعــا، أي أنَّ الفــرق بينهمــا  قــا، وإذا اف�ت : إذا اجتمعــا اف�ت ن ي لفــظ الفقــراء والمســاك�ي
ولــذا قيــل �ن

ــىل  ــى ع ــد تخف ي ق
ــ�ت ــة ال ــة الحاج ــار حقيق ــر باعتب ــون الفق ــر، فيك ي الذك

ــاً �ن ــا مع ــر إل إذا ُقرن ل يظه

ي اْلأَرِْض  ِ
ــا �ن بً ْ َ ــَتِطيُعوَن صن ــِه َل يَْس ــِبيِل اللَّ ي َس ِ

وا �ن ــِ�ُ ــَن أُْح ــَراِء الَِّذي ــه تعاىل:}ِلْلُفَق ــة قول ــاس، بدلل الن

ــاَس ِإْلَحاًفــا َوَمــا تُْنِفُقــوا ِمــْن  ــِف تَْعِرُفُهــْم ِبِســيَماُهْم َل يَْســأَُلوَن النَّ يَْحَســُبُهُم اْلَجاِهــُل أَْغِنَيــاَء ِمــَن التََّعفُّ

ٍ َفــِإنَّ اللَّــَه ِبــِه َعِليٌم{)البقــرة:273(، فحاجــة الفقــ�ي المتعفــف لــم تظهــر  للجاهــل بــه، ويحتــاج الأمــر  ْ َخــ�ي

ه لالآيــة الكريمــة:  ي عالمــات الفقــر لمعرفــة حقيقــة الأمــر، يقــول ابــن عاشــور ضمــن تفســ�ي
إىل تدقيــق �ن

“ومعــ�ن تعرفهــم بســيماهم أي بعالمــة الحاجــة”)1(، أي كأن يكــون الثــوب مرقعــاً أو مرثيــاً أو قديمــاً، 

ي البــادي عــىل الشــخص دليــالً عــىل نقصــان التغذيــة. 
أو يكــون الضعــف البــد�ن

ــٍة{ )البلــد:16(، أي إن الحاجــة  بَ َ ْ
، فقــال ســبحانه وتعــاىل: }أَْو ِمْســِكيًنا َذا َم�ت ن أمــا عــن المســك�ي  

ــة  ب ــور: “والم�ت ــن عاش ــول اب ــان، يق ــراً للعي ــون ظاه ــذا يك ــس، وه ــة الملب ــن قل اب م ــ�ت ــه إىل ال ألجأت

ــا  ــه م ــم يكــن ل اب أي ل ــ�ت ــام عــىل ال ــرب، إذا ن ــرب، يقــال: ت ــه ت ــة أيضــاً، وفعل ــوزن مفعل مصــدر ب

ن الجســد والأرض  ي تحــول بــ�ي
ي الأصــل كنايــة عــن العــري مــن الثيــاب الــ�ت

شــه عــىل الأرض، وهــو �ن يف�ت

ــاع” )2(.  ــوس والضطج ــد الجل عن

1. ابن عاشور، محمد الطاهر، تفس�ي التحرير والتنوير، 3/ 75. 

2. ابن عاشور، محمد الطاهر، تفس�ي التحرير والتنوير، 30/ 359.
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ــأنَّ  ، ب ن ــات أنَّ الفقــ�ي أســوأ حــالً مــن المســك�ي ثب ــة لإ ــا مناقشــة احتجــاج الحنابل وتجــدر بن  

رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، اســتعاذ باللــه تعــاىل مــن الفقــر، وســأل اللــه المســكنة؟ فهــل 

ــه؟  ــا دللت ــك؟ وم ــح ذل يص

أمــا عــن اســتعاذة رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــن الفقــر، فهــي صحيحــة، بــل   

 ، ي ــ�بِ ــْن أَِبيــِه، أَنَّ النَّ ــرََة، َع ي بََك ــِن أَ�بِ ــْن ُمْســِلِم بْ مــام أحمــد  َع ومقــرون فيهــا الفقــر بالكفــر، أخــرج الإ

.)1() ِ ْ ــ�ب ــَذاِب اْلَق ــِر، َوَع ــِر، َواْلَفْق ــَن اْلُكْف ــَك ِم ــوُذ ِب ِّي أَُع
ــمَّ ِإ�ن ــوُل: )اللُه ــلََّم، َكاَن يَُق ــِه َوَس ــُه َعَلْي َصــىلَّ الل

ي أعــوذ بــك مــن الكفــر( أي: مــن أنواعــه 
ي تفســ�ي هــذا الحديــث:” )اللهــم إ�ن

   ويقــول المباركفــوري �ن

ــر  ــر، أو فق ــة الفق ــن فتن ــاري: أي م ــال الق ــ�ي ول ورع.. وق ــه خ ــذي ل يصحب ــر ال ــر( أي: الفق )والفق

انــه بالكفــر إشــارة إىل مــا ورد )كاد الفقــر أن يكــون كفــًرا(  ي اق�ت
القلــب المــؤدي إىل كفــران النعمــة، و�ن

ــا بمــا قســم اللــه لــه، وشــاكًرا لمــا أنعــم عليــه”)2(.  حيــث لــم يكــن راضًي

ــك ثابــت وواضــح، فهــو اســتعاذة مــن الفقــر، فهــل يحمــل الفقــر  ي ذل
ــوي �ن إنَّ النــص النب  

ي 
ــي �ن ع ــ�ن الرسش ــاً، لأن المع ــا مع ــىل كليهم ــل ع ــه يحم ــواب أن ــي؟ الج ع ــوي أم الرسش ــاه اللغ ــىل معن ع

عــي  ن الرسش هــذا المقــام يســتند إىل المعــ�ن اللغــوي، ويطابقــه كمــا مــرَّ ســابقاً، وكليهمــا؛ أي المعنيــ�ي

نســان عاجــزاً ومحتاجــاً إىل الآخريــن، وهــذا مكــروه للنفــس  ان إىل وضــع يكــون فيــه الإ واللغــوي، يشــ�ي

ســالم ديــن الفطــرة، أي الطبــع الســليم الــذي خلــق اللــه عليــه النــاس،  فطــرة وعقــالً ومــآلً، وديــن الإ

ــاَس َعَلْيَهــا َل تَْبِديــَل ِلَخْلــِق اللَّــِه  ي َفطـَـَر النَّ ِ
يــِن َحِنيًفــا ِفطـْـرََت اللَّــِه الَّــ�ت يقــول تعــاىل: }َفأَِقــْم َوْجَهــَك ِللدِّ

ســالم  ــاِس َل يَْعَلُمــوَن{ )الــروم:30(، يقــول ابــن عاشــور: “ فوصــف الإ َ النَّ َ
ــُم َوَلِكــنَّ أَْكــ�ش يــُن اْلَقيِّ َذِلــَك الدِّ

ي بََكــرََة نَُفْيــِع بـْـِن اْلَحــاِرِث بـْـِن َكَلــَدَة.، ويقــول شــعيب الأرنــؤوط هــذا الحديــث: » إســناده  ، َحِديــُث أَ�بِ ن مــام أحمــد، مســند الب�يــ�ي 1. مســند الإ

ط مســلم«. قــوي عــىل رسش

فتــاء  : إدارة البحــوث العلميــة والدعــوة والإ ح مشــكاة المصابيــح، 8 / 244، النــارسش 2. المباركفــوري، عبيــد اللــه بــن محمــد، مرعــاة المفاتيــح رسش

- الجامعة السلفية - بنارس الهند، الطبعة: الثالثة - 1404 هـ، 1984 م 
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يعاتــه  بأنــه فطــرة اللــه، معنــاه أن أصــل العتقــاد فيــه جــار عــىل مقتــ�ن الفطــرة العقليــة، وأمــا ترسش

وتفاريعــه، فهــي: إمــا أمــور فطريــة أيضــاً، أي جاريــة عــىل وفــق مــا يدركــه العقــل، ويشــهد بــه، وإمــا 

ــه  ــا تشــهد ب ــه هــي راجعــة إىل م ن المعامــالت في ــ�ي ــه. ..وقوان ي فطرت
ــا�ن أن تكــون لصالحــه، ممــا ل ين

الفطــرة، لأن طلــب المصالــح مــن الفطــرة”)1(.

، ومــن كل  ن ــه الصــالة والســالم، مــن الأمــراض، ومــن الفــ�ت ومــن المعــروف اســتعاذته علي  

يمانيــة، وهــذا موافــق تمامــاً لالســتعاذة مــن الفقــر، وممــا  مــا يخــل بمصالــح النفــس الماديــة أو الإ

 ، َّــُه َكاَن يَُقــوُل: )اللُهــمَّ ، َصــىلَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، أَن ِبــ�ي مــام مســلم عــِن النَّ يؤكــد ذلــك مــا أخرجــه الإ

ي 
ي عيــاض، عليــه رحمــة اللــه تعــاىل، �ن

( )2(، يقــول القــا�ن َ ي أَْســأَُلَك اْلُهــَدى َواْلُتَقــى، واْلَعَفــاَف َواْلَغــ�ن
ِإ�ن

ي أيــدي النــاس”)3(،  ومــن المعــروف 
: هــو غــ�ن النفــس والســتغناء عمــا �ن ح هــذا الحديــث: “ والغــ�ن رسش

ــة النــاس)4(،  يهــاً لهــم عــن منَّ ن أن الصدقــة محرمــة عــىل ســيدنا رســول اللــه، وعــىل آل بيتــه الكــرام، ت�ن

ــول  ــه قب ــاس، وهــو محــرم علي ــة للن ــه الصــالة والســالم مــن الحاجــة المادي ــف ل يســتعيذ علي فكي

ــة آلــه، عليــه وعليهــم الصــالة والســالم؟! الصدقــة منهــم؛ لأنهــا ل تليــق بمكانتــه، ومكان

ــه  ي ثبوت
ــاء �ن ــف العلم ــكنة، فاختل ــلم، المس ــه وس ــه علي ــىل الل ــه، ص ــول الل ــؤال رس ــا س أم  

مــذي َعــْن أَنـَـٍس،  ي عــدم حمــل معنــاه عــىل حاجــة النــاس، أخــرج ال�ت
ســنداً، ولكــن ل يختلــف العلمــاء �ن

ي  ِ
ي �ن ِ

�ن ْ ُ ي ِمْســِكيًنا َواْحــرسش ِ
ي ِمْســِكيًنا، َوأَِمْتــ�ن ِ

ــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقــاَل: )اللَُّهــمَّ أَْحِيــ�ن أَنَّ رَُســوَل اللَّــِه، َصــىلَّ اللَّ

ــَة  ــوَن الَجنَّ ــْم يَْدُخُل ــاَل: »ِإنَُّه ــِه؟ َق ــوَل اللَّ ــا رَُس ــَم يَ ــْت َعاِئَشــُة: ِل ــِة« َفَقاَل ــْوَم الِقَياَم ِ يَ
ن ــرَِة الَمَســاِك�ي زُْم

1 . ابن عاشور، محمد الطاهر، تفس�ي التحرير والتنوير، 21 / 91.

2. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار، باب التعوذ من رسش ما عمل، ومن رسش ما لم يعمل. 

ى ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم، 8 / 224. ِ ِعَياض الُمَسمَّ
ُح َصِحيح ُمْسِلِم ِللَقا�ن ْ َ ، عياض بن موس، رسش ي

3. السب�ت

َدَقــِة، َفَجَعَلَهــا  مــام البخــاري أنَّ أَبـَـا ُهَريـْـرََة - ر�ن اللــه عنــه - َقــاَل أََخــَذ اْلَحَســُن بـْـُن َعــىِلي - ر�ن اللــه عنهمــا - تَْمــرًَة ِمــْن تَْمــِر الصَّ 4. أخــرج الإ

َدَقــَة« صحيــح البخــاري، كتــاب  َّــا لَ نَــأُْكُل الصَّ ُّ - صــىل اللــه عليــه وســلم - »ِكــٍخ ِكــٍخ - ِلَيطْرََحَهــا ثُــمَّ َقــاَل - أََمــا َشــَعرَْت أَن ــ�بِ ِ ِفيــِه، َفَقــاَل النَّ
�ن

، صىل الله عليه وسلم.  ي َدَقِة ِللنَّ�بِ ِ الصَّ
الزكاة، باب َما يُْذَكُر �ن
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ي  ِّ ــ�ب ــُة أَِح ــا َعاِئَش ــرٍَة، يَ ــقِّ تَْم ــْو ِبِش َ َوَل ن ــِك�ي ي الِمْس ــرُدِّ ــُة َل تَ ــا َعاِئَش ــا، يَ َ َخِريًف ن ــ�ي ــْم ِبأَْربَِع ــَل أَْغِنَياِئِه َقْب

ي 
ي �ن

ــا�ن ــث الألب ــذا الحدي ــح ه ــد صح ــِة()1(، وق ــْوَم الِقَياَم ــِك يَ بُ ــَه يَُقرِّ ــِإنَّ اللَّ ــْم، َف ِبيِه َ َوَقرِّ ن ــاِك�ي الَمَس

ي بيــان حمــل معنــاه عــىل 
سلســلة الأحاديــث الصحيحــة)2(،  ولكنــه أعقــب ذلــك بنقــل كالم البيهقــي �ن

ــة)3(.   ــة المادي ــ�ي الحاج غ

ــه  ــروون عن ــا ي ى:” ومم ــ�ب ــاوى الك ي الفت
ــاء �ن ــث ج ــة، حي ــن تيمي ــث اب ــذا الحدي ــف ه وضع  

(، فأجــاب: هــذا يــروى،  ن ي زمــرة المســاك�ي
ي �ن

�ن ي مســكيناً، واحــرسش
ي مســكيناً، وأمتــ�ن

أيضــا: )اللهــم أحيــ�ن

ي خاشــعاً متواضعــاً، لكــن اللفــظ لــم يثبــت”)4(. وقــال أيضــاً: 
لكنــه ضعيــف، ل يثبــت، ومعنــاه أحيــ�ن

ي الموضوعــات، وســواء 
مــذي ، وقــد ذكــره أبــو الفــرج )ابــن الجــوزي( �ن “هــذا الحديــث قــد رواه ال�ت

ن المحمــود هــو المتواضــع الخاشــع للــه؛ ليــس المــراد بالمســكنة  صــح لفظــه أو لــم يصــح : فالمســك�ي

ــار. اً مــن المــال، وهــو جب عــدم المــال، بــل قــد يكــون الرجــل فقــ�ي

ء  ي
وعليــه؛ فالفقــر والمســكنة وصفــان لموصــوف واحــد هــو غــ�ي المكتفــي ماديــاً، وهــذا سش  

ن متســاٍو، ولكــن  امــات الماديــة، فقــد يكــون دخــل شــخص�ي ن ، يتعلــق بقــدر الدخــل، وقــدر الل�ت ي نســ�ب

اماتــه أيــرس،  ن اً، أمــا الآخــر فعيالــه أقــل، وال�ت أحدهمــا كثــ�ي العيــال، ويســكن بالأجــرة، فيكــون فقــ�ي

اً.  فــال يكــون فقــ�ي

ي هــذا الســياق يجــب التنبــه إىل أنَّ معطــي الصدقــة عليــه البحــث عــن الأشــد حاجــة مــن 
و�ن  

ن الفقــراء، فأجــر الصدقــة يتفــاوت بأســباب عديــدة، كأن تكــون رساً، وأبعــد عــن الريــاء، وأن تكــون  بــ�ي

 . ي
مذي، كتاب الزهد، بَاُب َما َجاَء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، وصححه الألبا�ن ن ال�ت 1. س�ن

ــة المعــارف  ء مــن فقههــا وفوائدهــا، 1/ 619 ، الطبعــة: الأوىل، مكتب ي
ــن، : سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وسش ، محمــد نــاص الدي ي

ــا�ن 2. الألب

. للنــرسش والتوزيــع، الريــاض،دون تاريــخ نــرسش

3. المرجع السابق الجزء والصفحة نفسهما. 

4. ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، : مجمــوع الفتــاوى 18/ 382، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد 

يف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ/1995م.  لطباعة المصحف الرسش
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ــك الأســباب أن تكــون عــىل  ــة، ومــن أهــم تل ي الأوقــات الفضيل
عــىل الفقــراء مــن ذوي الرحــم، أو �ن

ــٍة  ــَس ِبَدرََج َكاَة َلْي ــزَّ َ ال ن �ي ــَتِحقِّ ــاُء اْلُمْس ــة: “ ِإْعطَ ــة الكويتي ــوعة الفقهي ي الموس
ــاء �ن ــة،  ج ــد حاج الأش

ــرِّ أَِي  ــاُر اْلُمْضطَ ي ِإيَث ــَزكِّ ــَدُب ِلْلُم ــُه يُْن َّ ــىَل أَن ــُة َع ــصَّ اْلَماِلِكيَّ ــْد نَ ــُز. َفَق ــل يََتَمايَ ــل، بَ ــَن اْلَفْض ــَدٍة ِم َواِح

. )
1

ــاِف”)* ــوِم الأْْصَن ــا ُدوَن ُعُم ــِه ِمْنَه ي ِإْعطَاِئ ِ
ــَزاَد �ن ــأَْن يُ ِه، ِب ِ ْ ــ�ي ــىَل َغ ــاِج، َع اْلُمْحَت

وهــذا أمــر بدهــي، فطالمــا أن الفقــر صفــة عامــة لمســتحقي الــزكاة، فكلمــا اشــتدت هــذه   

امــات أكــ�ش  ن ن مــن لــه دخــل، وعليــه ال�ت الصفــة كان الموصــوف بهــا أوىل بالمســاعدة، فهنــاك فــرق بــ�ي

ــ�ي  ن فق ــ�ي ــم، وب ــح الجس ــ�ي صحي ن فق ــ�ي ــرق ب ــاك ف ــالً، وهن ــه أص ــل ل ــن ل دخ ن م ــ�ي ــه، وب ــن دخل م

ــذاء.  ــه إىل الغ ــوق حاجت ــالج ف ــاج إىل الع ــض، يحت مري

ي حــالت 
، والأشــد فقــراً، يحتــاج إىل التدقيــق �ن وعــوداً عــىل بــدء، فــإن معرفــة الفقــ�ي  

ــة  ــة الباطني اف الحاج ــترسش ــان، واس نس ــي لالإ ــط الجتماع ــؤال المحي ــ�ب س ــة ع ــرة والباطن ــر الظاه الفق

اً، وقــد ل يكــون، ومــن ل يســأل النــاس قــد يكــون  مــن العالمــات الظاهــرة، فالســائل قــد يكــون فقــ�ي

ي مســيس الحاجــة، ولكنــه متعفــف، والمعطــي قــد يصيــب الفقــ�ي وقــد يخطئه، 
مكتفيــاً، وقــد يكــون �ن

ي التحــري والبحــث عــن الأشــد فقــراً، فالــزكاة مــال اللــه، وهــو أمانــة 
ئ الذمــة هــو الجتهــاد �ن ومــا يــ�ب

أ  ، والفقــ�ي هــو مســتحق لتلــك الأمانــة، فــال بــد مــن البحــث عــن صاحــب الأمانــة حــ�ت تــ�ب ي
ي يــد الغــ�ن

�ن

ــم.   ــه تعــاىل أعــىل وأعل ــك مأجــور إن أصــاب أو أخطــأ. والل ي ذل
ــا، والمجتهــد �ن ذمــة حامله

سالمية – الكويت، )من 1404 - 1427 هـ(  * الموسوعة الفقهية الكويتية، 23/  302، الطبعة الأوىل ، وزارة الأوقاف والشئون الإ
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ِمن أحكام الِخطبة 

يف اإلسالم

الشيخ د. يرسي عيدة 

مساعد مفتي - دائرة إفتاء الخليل

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

يعاتــه، واعتــ�ب عقــَد الــزواج واحــًدا مــن  ي ترسش
ســالُم الحنيــف أْوىَل الــزواَج عنايــًة خاصــًة �ن فالإ  

نَّــه الطريــق المســتقيم الموصــل إىل اســتحالل 
ي حياتهــم؛ لأ

ي يجريهــا المســلمون �ن
أهــم العقــود الــ�ت

لــوا آثــاَر هــذا العقــد  نَّ الأصــَل فيــه الديمومــة والتأبيــد، وعــىل الأزواج أْن يتحمَّ
مــا كان حراًمــا قبلــه؛ ولأ

تــب عليــه آثــار عديــدة،  ه، وت�ت ي غــ�ي
امــات مــا ليــس �ن ن النبيــل، ففــي هــذا العقــد مــن التكاليــف والل�ت

ســالُم عــىل مكانــة  ة الزوجيــة، وثُبــوت النســب، وُحرمــة المصاهــرة)1(، وأّكــد الإ هــا: ِحــلُّ الِعــرسش ِمــن أَهمِّ

هــذا العقــد، فقــد ســّماُه اللــُه ســبحانه وتعــاىل ميثاًقــا غليظًــا، قــال اللــه َجــلَّ وَعــال: } َوأََخــْذَن ِمْنُكــْم 

ــا { )النســاء: 21(.  ــا َغِليظً ِميَثاًق

ــة،  ــاع)2( الُحرم ي الأبض
ــُل �ن ــم: " الأص ي مصنفاته

ــاء �ن ــا الفقه ــصَّ عليه ي ن
ــ�ت ــد ال ــن القواع وم  

يعــة  ي الأمــوال ")3(؛ومــا ذلــك إل لتحقيــق مقصــٍد مهــمٍّ مــن مقاصــد الرسش
ويُحتــاط فيهــا مــا ل يحتــاط �ن

ــب. ــرض والنس ــظ الِع ــو حف ــراء، أل وه الغ

ي بناء 
ي هــي اللَِّبنة الأوىل �ن

ومــن المعلــوم أنَّ مــن ضمن أهّم مقاصد الــزواج، تكويُن الأرسة، ال�ت  

 المجتمــع، واســتقرار المجتمــع متوقٌف عــىل اســتقرار الأرُس المكونة له، ممــا يؤكد أهمّية عقــد النكاح)4(.

، ِخطبة النكاح، ص 70. سالم، ص 50. عبد الرحمن ع�ت ي الإ
، أحكام الأرسة �ن ي 1. شل�ب

2. الأبضاع: جمع بُضع، وهو: الَفْرج. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب 8/ 12. الزبيدي، تاج العروس 1 /5103. 

3. الندوي: عىلي أحمد، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير، ص 480. 

.aliftaa.jo نت ن�ت فتاء الأردنية الرسمي ع�ب الإ ي حّسان، أثر العدول عن الِخطبة، ص1، من خالل موقع: دار الإ
4. أبو عرقوب: الشيخ المف�ت
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ــة  ــُة، كمقدم ــت الِخطب ع ُ ــه؛ رسش ــكاح وخطورت ــد الن ــة عق ــان أهمّي ــن بي ــدم م ــا تق ــل م ولأج  

تـّـَب عــىل العقــِد آثــارُُه بعــد َرِويَّــٍة ونَظــٍر، والأخــذ بالوصايــا النبويــة  ؛ كي ت�ت َ تســبق هــذا العقــَد الخطــ�ي

ي تزويــج الرُّجــل صاحــب الُخلــق والديــن، واختيــار المــرأة كذلــك، وإل حصــل جــّراء الختيــار 
المباركــة �ن

ــن  ــ�ي م ــن، كث ي ــق والدِّ ــال، دون الُخل ــال، والجم ــب، والم ــاه، والمنص ــر إىل الج ــن النظ ــئ م الخاط

ــاف.  ــة المط ي نهاي
ــالق �ن ــؤدي إىل الط ــد ي ــا ق ــة، مم ــكالت الأرسي المش

ــِل  ــن ِقَب ــة م ــدورات تأهيلي ــة ب ــب والمخطوب ــزاُم الخاط ــمَّ إل ــّدة أْن يَِت ــح ِبِش ح وأنص ــ�ت   وأق

ــف  ــا؛ للتعري ــزواج لهم ــد ال ــراء عق ــل إج ، قب ن ــلم�ي ــالد المس ــوم ب ــا، وعم ي بالدن
ــة �ن عي ــِم الرسش المحاك

بأساســات الحيــاة الزوجيــة، مــن حيــث: أســس اختيــار الخاطــب والمخطوبــة، ومــا المســموح فيهــا وما 

ة  تــب عليــه، ونحــو ذلــك مــن تفاصيــل يتــمُّ طرحهــا وتناولهــا مــن ذوي الخــ�ب الممنــوع، والعقــد ومــا ي�ت

ة كلهــا،  ي مراحــل هــذه المســ�ي
ي تحصــل �ن

ٍ مــن المشــكالت الــ�ت ــا لكثــ�ي والختصــاص والكفــاءة؛ تفاديً

وي وعدم الســتعجال  ورة الــ�ت ابتــداء مــن الخطبــة، وانتهــاًء بالدخــول، ومــا بعــده، مــع التنبيــه إىل صن

ة جــًدا مــن الِخطبــة، وقبــل  ة قصــ�ي بإجــراء عقــد النــكاح، ومــا يُكتــب فيــه مــن مهــٍر وتبعــاٍت بعــد فــ�ت

أْن يكتشــف كلٌّ منهمــا حقيقــَة الآخــر، ومــن ثَــّم حصــوُل الفــراق؛ لعــدم التفــاق والِوفــاق، فُيصبــح 

ــه،  ــن جهت ــراق م ــمَّ إْن كان الِف ــن ث ــد، وم ــة للعاق ــد زوج ــاة بالعق ــار الفت ــًدا؛ لعتب َ تعقي
ــ�ش ــُر أك الأم

ي العقــد؛ لقــول اللــه ســبحانه وتعــاىل: } َوِإْن طَلَّْقُتُموُهــنَّ 
فُيلــزم بإعطائهــا نصــَف مــا هــو مكتــوب لهــا �ن

ــوُهنَّ َوَقــْد َفرَْضُتــْم َلُهــنَّ َفِريَضــًة َفِنْصــُف َمــا َفرَْضُتــْم ِإلَّ أَْن يَْعُفــوَن أَْو يَْعُفــَو الَّــِذي  ِمــْن َقْبــِل أَْن تََمسُّ

} ٌ ــَه ِبَمــا تَْعَمُلــوَن بَِصــ�ي ْقــَوى َوَل تَْنَســُوا اْلَفْضــَل بَْيَنُكــْم ِإنَّ اللَّ ــَكاِح َوأَْن تَْعُفــوا أَْقــرَُب ِللتَّ ِبَيــِدِه ُعْقــَدُة النِّ

 .)
1

)البقــرة: 237( ، وإن كان الفــراُق مــن طرفهــا، فتلــزم بــرد مــا اســتلمته )*

ُ أجنبيــًة عــن الخاطب،فإنــه  يمكــن   شــارة إىل أنَّــه وبالرّغــم مــن أنَّ المخطوبــة تعتــ�ب وتجــدر الإ  

ة، ينبغــي لأوليــاء الأمــور أْن ينتبهــوا وينّبهــوا إليهــا؛ تفاديًا  عيــة كثــ�ي أن تحــدث تجــاوزات ومخالفــات رسش

ــا.   ً عنه
ــ�ن ي ِغ

ــات هــم �ن ــكالت وتداعي لحــوادث وأحــوال ومش

. ي
ا�ن * الغالب عىل كث�ي من تلك الحالت، حّلها بالتفاهم وال�ت
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* تعريف الِخطبة.  

أّوًل: الِخطبة لغًة.   

خالصة مع�ن الِخطبة لغة: طلُب الرجِل المرأَة للزواج )1(.  

ثانًيا:الِخطبة اصطالًحا.  

عــرّف الفقهــاء الِخطبــة بتعريفــات متقاربــة، تــدور حــول معــ�ن واحــد، وهــو طلــب الــزواج   

مــن المــرأة)2(. 

ًعا )3(.  ّوج، عىل وجه تِصح به رسش ن ويمكن تعريف الِخطبة بأنَّها: التماس ال�ت  

* دليُل مرشوعيِة الِخطبة.    

نة المطّهرة.  ي القرآن الكريم والسُّ
وعية الِخطبة �ن ثبتت مرسش  

أّوًل: القرآن الكريم:  

قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل: } َوَل ُجَنــاَح َعَلْيُكْم ِفيَمــا َعرَّْضُتْم ِبــِه ِمْن ِخطَْبِة النَِّســاِء { )البقــرة: 235(.     

ــاء  ــا، أثن ــا وتلميًح ــاة تعريًض ــن وف ــدة م ــة المعت ــواز ِخطب ــىل ج ــة ع ــة الدلل ــة واضح فالآي  

ِعّدتهــا، وجــواز ذلــك بعــد انتهــاء عدتهــا ت�يًحــا مــن بــاب أوىل، ويُســتفاد منهــا كذلــك: جــواز ِخطبــة 

غــ�ي الُمعتــدات)4(.

نة النبويّة: ثانًيا: السُّ  

وعيــة الِخطبــة  ي تــدل عــىل مرسش
ي الســّنة القوليــة والفعليــة جملــٌة مــن الأحاديــث الــ�ت

جــاء �ن  

ذلــك: مــن  واســتحبابها، 

ــاح  ي اللغــة 1 /177.الفيومــي، المصب
ــرازي، الصحــاح �ن ــادي، القامــوس المحيــط 1/ 103.ال وز آب ــن منظــور، لســان العــرب 1 /360.الفــ�ي 1. اب

، ص66.  المن�ي

ي
ي المحتــاج 3/ 135.ابــن قدامــة، المغــ�ن

، مغــ�ن ي
بيــ�ن ي 2/15.الخطيــب الرسش

 2. ابــن عابديــن، حاشــية ابــن عابديــن 4/66.النفــراوي، الفواكــه الــدوا�ن

 .520 /7

، الفــروق الفقهيــة ص  ســالم، ص 50. الُعســيىلي ي الإ
، أحــكام الأرسة �ن ي ســالمي وأصولــه 2/ 510. شــل�ب ي الفقــه الإ

، بحــوث مقارنــة �ن ي
رَيــ�ن 3. الدُّ

سالمي، ص 33.  ي الفقه الإ
65. الرجوب، أحكام الِخطبة �ن

، أحكام القرآن 1 /212 - 213. أبو عرقوب، أثر العدول عن الِخطبة، ص3.  ي 4. ابن العر�ب
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أّوًل: من الّسّنة القولية:   

ــَب  ــلم: )ِإَذا َخطَ ــه وس ــه علي ــىل الل ــه، ص ــول الل ــال رس ــال: ق ــه، ق ــد الل ــن عب ــر ب ــث جاب     1 - حدي

ــل ()1(.  ــا َفْلَيْفَع ــوُه ِإىَل ِنَكاِحَه ــا يَْدُع ــا ِإىَل َم ــَر ِمْنَه ــَتطَاَع أَْن يَْنظُ ــِإن اْس ــْرأََة، ِف ــم اْلَم أََحُدُك

ُّ، صىل اللــه عليه وســلم، جابَر إىل  ي وعيــة الِخطبــة، حيُث أرّشــَد النــ�ب ويــدل الحديــث عــىل مرسش  

 مــا ينبغــي أْن يفعَلــه الخاطــُب مــن أْمــِر النظــر إىل المخطوبــة، وهذا يــدلُّ عىل الجــواز، بل الســتحباب.

ُّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، أَْن يَِبيــَع بَْعُضُكــْم َعــىَل  ي ــ�بِ      2 - عــن ابــن ُعَمــَر، أنَّــه كان يَُقــوُل: )نََهــى النَّ

َُك الَخاِطــُب َقْبَلــُه أَْو يـَـأَْذَن َلُه الَخاِطــُب()2(. ْ َّ يـَـ�ت  بَْيــِع بَْعــٍض، َولَ يَْخطـُـَب الرَُّجــُل َعــىَل ِخطَْبــِة أَِخيــِه، َحــ�ت

ي المخطوبــة، ول يســقط إل بإذنــه، أو 
يــف عــىل أنَّ للخاطــِب الأوِل حًقــا �ن ّ دلَّ الحديــُث الرسش   

هــا الشــارع، ورتَّــَب َحــقَّ  ي اعت�ب
ك الخطبــة، وهــذا الحــقُّ لــم يكــن لُيعتــ�ب لــول مظّنــة الِخطبــة، الــ�ت بــ�ت

ــه )3(. ي خطبت
ــِب الأول �ن ــقِّ الخاط اِم ح ــ�ت ــة، واح ــواِز الِخطب ــىل ج ــل ع ــذا دلي ي ه

ــا، و�ن ــب عليه الخاط

ثانًيا: من السّنة الفعلية:    

ِّ، صىل الله عليه وسلم، أنَّه خطََب نساَءه، ومن ذلك مثال: ي ثبت عن الن�ب  

ي بكــر مــن أبيهــا. فقــال  ن عائشــَة بنــت أ�ب ُّ، صــىل اللــه عليــه وســلم، أمَّ المؤمنــ�ي ي خطــب النــ�ب  

ــِن اللــِه  ي ِديْ ِ
ُّ، صــىل اللــه عليــه وســلم : ) أَنْــَت أَِخــي �ن ي لــه أبــو بكــر: إنَّمــا أنــا أخــوك. فقــال لــه النــ�ب

ُّ كذلــك حفصــة)5(  وأم ســلمة )6(. ي َوِكَتاِبــِه، َوِهــَي ىِلي َحــاَلٌل ()4(، وخطــب النــ�ب

ِّ، صــىل اللــه عليــه وســلم لنســائه، دليــٌل واضــٌح عــىل جــواز الِخطبــة، وبيــاٌن  ي فِخطبــُة النــ�ب  

. وعيتهــا لمرسش

. ي
ي الرَُّجِل يَْنظُُر ِإىَل اْلَمْرأَِة َوُهَو يُِريُد تَْزِويَجَها، وحسنه الألبا�ن ِ

َكاِح، بَاٌب �ن ي داود،  ِكَتاب النِّ ن أ�ب 1. س�ن

َّ يَْنِكَح أَْو يََدَع.  َكاِح، بَاُب لَ يَْخطُُب َعىَل ِخطَْبِة أَِخيِه َح�ت 2.  صحيح البخاري،ِكَتاُب النِّ

سالمية، ص13.  يعة الإ ي الرسش
3. العطّار: عبد الناص توفيق، ِخطبة النساء �ن

َغاِر ِمَن الِكَباِر. َكاِح،  بَاُب تَْزِويِج الصِّ 4. صحيح البخاري، ِكَتاُب النِّ

5. ابن حجر، فتح الباري 9/ 201. 

ي إرواء الغليل.
ي �ن

ِّ، صىل الله عليه وسلم، وصححه الألبا�ن ي 6. مسند أحمد ، مسند النساء، َحِديُث أُمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَّ�بِ
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* ُحكُم الِخطبِة:   

ذهــب جمهــور الفقهــاء)1(  إىل أنَّ الِخطبــة جائــزة )2(؛ لقــول اللــه ســبحانه وتعــاىل: } َوَل ُجَنــاَح   

َعَلْيُكــْم ِفيَمــا َعرَّْضُتــْم ِبــِه ِمــْن ِخطَْبــِة النَِّســاِء {)البقــرة: 235( . 

ــىل  ِّ، ص ي ــ�ب ــِل الن ــتحبة؛ ِلِفْع ــَة ُمس ي المعتمــد عندهــم)3( : إىل أّن الِخطب
ــافعيُة �ن ــب الش وذه  

اللــه عليــه وســلم مــن ِخطبتــه لنســائه. 

ِّ، صــىل اللــه  ي والقــول بالســتحباب، واللــه أعلــم، هــو الأرجــح؛ لمــا ثبــت مــن ِخطبــة النــ�ب  

ــل  ــرأة قب ــة الم ــىل رؤي ــب ع ــلم، الخاط ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب ــثِّ الن ــائه؛ َوِلح ــلم، لنس ــه وس علي

ي الِخطبــة مــن الِحكــم والفوائــد، مــا يكــون أدعــى للقــول باســتحبابها.
نَّ �ن

تزّوجهــا )4(؛ ولأ

* التكييف الفقهي للِخطبة:   

الِخطبــُة وعــٌد بالــزواج، وليســت عقــًدا، فــال تُِحــلُّ حراًمــا، ول تُحــرِّم حــالًل )5(، ول ينعقــد بهــا   

الــزواج، ومــن ثـَـّم، فلــكلٍّ ِمــن الخاطــب والمخطوبــة أْن يرجــَع عــن الِخطبــة، وليــس لأحــٍد عليه ســبيٌل، 

ي ذلــك)6(.   
ــه �ن تمامــه - حــ�ت القضــاء -؛ لســتعماله خالــص حقِّ ــزام لإ كإكــراه، أو إل

وقــد نّصــت المــادة الثالثــة مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، عــىل أنَّــه: ) ل ينعقــد الــزواج   

ء عىل حســاب المهر، ول بقبــول الهدية(. ي
 بالخطبــة، ول بالوعــد، ول بقــراءة الفاتحــة، ول بقبــض أي سش

عيــة  وبمجــرد الِخطبــة، والموافقــة المبدئيــة عــىل الرتبــاط بالمــرأة، وحيــث تّمــت النظــرة الرسش  

لــكلٍّ مــن الخاطــب والمخطوبــة، ل يجــوز للمخطوبــة بعــد ذلــك أْن تُظِهــَر أمــاَم خطيبهــا إل الوجــَه 

ي       
ي المحتاج 3/ 135. ابن قدامة، المغ�ن

، مغ�ن ي
بي�ن ، بدائع الصنائع 5/122. الحطاب، مواهب الجليل 3 /411. الخطيب الرسش ي

1. الكاسا�ن

    .110/ 7

ن ... فتكــون الِخطبــة  2. أّمــا إن كان هنــاك مانــٌع مــن موانــع النــكاح، كأن تكــون المــرأة مــن محارمــه، أو أن تكــون معتــدة، أو أن يكونــا ُمحِرَمــ�ي

حينئذ ُمحرَّمة. 

ي قول آخر عندهم: أنها تأخذ حكم النكاح. 
ي المحتاج 3 /135. و�ن

، مغ�ن ي
بي�ن 3. الخطيب الرسش

ن 6/ 15.  ، المبسوط 10 /100. النووي، روضة الطالب�ي 4. الرسخ�ي

ي 
ي 1/ 35. العطّار، ِخطبة النساء �ن

ح قانون الأحوال الشخصية الأرد�ن سالمي وأصوله 2 /514. الرسطاوي، رسش ي الفقه الإ
، بحوث مقارنة �ن ي

5. الدري�ن

سالمية ص 5.  يعة الإ الرسش

ن قطر سالم، ع�ب موقع: منتدى قوان�ي ي الإ
6. أبو زهرة، الأحوال الشخصية ص 31. نبيل: المستشار محمد، ِخطبة النكاح وآثار العدول عنها �ن

 http://mnq40.net
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عــي، وعــدم وضــع أيٍّ مــن أنــواع الزينــة والعطــور، كمــا أنــه  ّ التــاّم بالــزِّي الرسش ، مــع التَّســ�ت ن والكفــ�ي

ه مــن الأجانــب)1(،  ل يجــوز للخاطــب أن يختــىلي بالمخطوبــة؛ لأنــه يُعتــ�ب أجنبًيــا بالنســبة إليهــا، كغــ�ي

ــِه  ــُن ِبالل ــْن َكاَن يُْؤِم ــال: )َوَم ــة، فق ــوة بالأجنبي ــه وســلم، عــن الخل ــه علي ُّ، صــىل الل ي ــ�ب ــد نهــى الن وق

ــْيطَاُن ()2(.   ــا الشَّ ــِإنَّ ثَاِلَثُهَم ــا، َف ــرٍَم ِمْنَه ــا ُذو َمْح ــَس َمَعَه ــَرأٍَة َلْي ــَونَّ ِباْم ــاَل يَْخُل ــِر، َف ــْوِم اْلآِخ َواْلَي

ُّ، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــن الخلــوة بالمــرأة الأجنبيــة دون َمْحــرم – ومــن  ي وقــد منــع النــ�ب  

، وخاصــة إْن وقعــا  ن ار وعواقــَب وخيمــة عــىل الطرفــ�ي ذلــك المخطوبــة-؛ خوًفــا ممــا قــد تُجــرُّه مــن أصن

ــوة مــع  ــب بالخل ي الســماح للخاط
ــاس �ن ــض الن ــه جــًدا: تســاهُل بع ــف ل ــا يؤس ي المحظــور)3(، و مم

�ن

مخطوبتــه وحدهمــا، فيجلســان عــدة ســاعات مًعــا، دون وجــود َمْحــرٍم، مــع إغــالق البــاب عليهمــا، 

ء مــن ســاعديها، أو  ي
ــق، أو الّشــّفاف، فظهــر سش ، أو الضيِّ َ حيــث تكــون المخطوبــة قــد لبســت القصــ�ي

ســاقيها، أو صدرهــا، وكأنهــا زوجتــه ! وقــد تحصــل مــن جــّراء هــذا التســاهل أمــوٌر ل تُحمــد عقباهــا. 

ــا الجلــوس مــع المخطوبــة بوجــود محرمهــا، والحديــُث معهــا بــأدٍب، مــع التَّســ�ت التــامِّ  أمَّ  

ــه.  ــأس ب ــال ب ــا، ف منه

* ما يجوز للخاطب النظر إليه من الفتاة التي يريد خطبتها:  

ــبحانه  ــه س ــال الل ــرأة، فق ــِل والم ــن الرُّج ــىل كلٍّ ِم ــ� ع ــضَّ الب ــُم غ ــارُع الحكي ــب الش أوج  

ــوا ِمــْن أَبَْصاِرِهــْم {)النــور: 30(. وقــال اللــه جــلَّ وَعــال: } َوُقــْل ِلْلُمْؤِمَنــاِت  َ يَُغضُّ ن وتعــاىل: } ُقــْل ِلْلُمْؤِمِنــ�ي

{)النــور:31(. أَبَْصاِرِهنَّ ِمــْن  يَْغُضْضــَن 

نَّ ذلــك أدعــى إىل التوافــق 
ـه يُســتحبُّ لمــن أراد نــكاَح امــرأة أْن ينظــَر إليهــا)4(؛ لأ إل أنَـّ  

ــب -،  ي الغال
ة - �ن ــرسش ي دوام الع

ــبًبا �ن ــون س ــا يك ، مم ن ــ�ي ــن الطرف ــس م ــة النف ــجام، وطمأنين والنس

: ي
الآ�ت وفــق  النبويــة،  ــنَّة  والسُّ الكريــم  القــرآن  مــن  الســتحباب  هــذا  ويُســتفاد 

سالم، ص 61 - 62. ي ِظّل الإ
سالمي ص 47. عبد الرحمن عبد الخالق، الزواج �ن 1. عفيف طّبارة، روح الدين الإ

ه.  ي الله عنه، وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغ�ي
ين من الصحابة، مسند جابر بن عبد الله، ر�ن 2. مسند أحمد، مسند المك�ش

سالم وقضايا المرأة المعاصة، ص 52.  ، الإ 3. الأعظمي، أحكام الزواج، ص 14. البهّي الُخوىلي

ي 7/ 73.
ي المحتاج 4 /270. ابن قدامة، المغ�ن

، مغ�ن ي
بي�ن ، بدائع الصنائع 5 /122. الحطّاب، مواهب الجليل 3/404. الخطيب الرسش ي

4. الكاسا�ن
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من القرآن:   

َل ِبِهــنَّ ِمــْن أَْزَواٍج َوَلــْو  قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل: } َل يَِحــلُّ َلــَك النَِّســاُء ِمــْن بَْعــُد َوَل أَْن تََبــدَّ  

.)52 {)الأحــزاب:  ُحْســُنُهنَّ  أَْعَجَبــَك 

ــة  ــة: ل يُعــرف ُحســن المــرأة مــن عدمــه إل بعــد النظــر إليهــا، ففــي هــذه الآي وجــه الدلل  

المخطوبــة.  إىل  الخاطــب  نظــر  وعيــة  مرسش عــىل  واضحــة  دللــة 

ّنة:  ومن السُّ  

ي أحاديث عدة، منها: 
ُّ، صىل الله عليه وسلم، عىل النظر إىل المخطوبة، �ن ي حثَّ الن�ب  

     1 - عــن ســهل بــن ســعد، أنَّ امــرأة جــاءت إىل رســوِل اللــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، فقالــت:) يَــا 

ــَد  ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، َفَصعَّ ــا رَُســوُل اللَّ ــَر ِإَلْيَه ، َفَنظَ ــِ�ي ــَك نَْف ــَب َل ــُت ِلأََه ــِه، ِجْئ رَُســوَل اللَّ

ــأَ َرأَْســُه... ()1(.   ــُه، ثُــمَّ طَأْطَ بَ ــَر ِإَلْيَهــا َوَصوَّ النَّظَ

ُّ، صــىل اللــه عليــه وســلم: )انْظُــْر  ي َّــُه َخطَــَب اْمــَرأًَة، فقــال لــه النــ�ب ة بــن شــعبة، أَن      2 - عــن المغــ�ي

ِإَلْيَهــا، َفِإنَّــُه أَْحــَرى أَْن يُــْؤَدَم بَْيَنُكَمــا ()2(. 

ــُه  َّ َُه أَن َ ــٌل، َفأَْخــ�ب ــاُه رَُج َ ِّ، صــىل اللــه عليــه وســلم، َفأَت ي ــ�بِ ــَد النَّ ــُت ِعْن ي هريــرة، قــال:) ُكْن      3 -  عــن أ�ب

َج اْمــَرأًَة ِمــَن اْلأَنَْصــاِر، َفَقــاَل َلــُه رَُســوُل اللــِه:  أَنَظـَـرَْت ِإَلْيَهــا؟  َقــاَل: َل، َقــاَل: َفاْذَهــْب َفانْظـُـْر ِإَلْيَها،  تـَـَزوَّ

ِ اْلأَنَْصــاِر َشــْيًئا ()3(. 
ن ُ ي أَْعــ�ي ِ

َفــِإنَّ �ن

      4 - عــن جابــر، قــال: قــال رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم: ) ِإَذا َخطـَـَب أََحُدُكــم اْلَمــْرأََة، ِفــِإن 

اْســَتطَاَع أَْن يَْنظـُـَر ِمْنَهــا ِإىَل َمــا يَْدُعــوُه ِإىَل ِنَكاِحَهــا َفْلَيْفَعــل ()4(. 

ي وهبــت 
ِّ، صــىل اللــه عليــه وســلم، إىل الــ�ت ي وجــه الدللــة مــن الأحاديــث الســابقة: نظــر النــ�ب  

ــل  ــا، ب ــر إليه ــة النظ وعي ــىل مرسش ــح ع ــٌل واض ــة، دلي ــر للمخطوب ــه بالنظ ــره أصحاب ــه، وأم ــها ل نفس

واســتحبابه. 

1. صحيح البخاري، ِكَتاُب َفَضاِئِل الُقْرآِن، بَاُب الِقَراَءِة َعْن ظَْهِر الَقْلِب.

مذي.  ي النَّظَِر ِإىَل الَمْخطُوبَِة، وصححه ال�ت ِ
َكاِح، بَاُب َما َجاَء �ن مذي، أَبَْواُب النِّ ن ال�ت 2. س�ن

َجَها. ْيَها ِلَمْن يُِريُد تََزوُّ 3. صحيح مسلم، ِكَتاُب النكاح، بَاُب نَْدِب النَّظَِر ِإىَل َوْجِه اْلَمْرأَِة َوَكفَّ

ي 
ي الرَُّجِل يَْنظُُر ِإىَل اْلَمْرأَِة َوُهَو يُِريُد تَْزِويَجَها، وحسنه الألبا�ن ِ

َكاِح، بَاٌب �ن ي داود، ِكَتاب النِّ ن أ�ب 4. س�ن



سراء ل�ة ال�إ م�ج

70

العدد 153  رمضان / شوال 1442هـ  نيسان / آيار 2021م

ــه قــد يكــون  ة دون النظــٍر إىل المخطوبــة، صــحَّ الــزواج)1(، إّل أنّ ولــو حصــل الــزواُج مبــارسش  

ــة  ــه مــن تبعــاٍت؛ جــّراء عــدم النظــر إىل المخطوب تــب علي ــة؛ لمــا قــد ي�ت ــا غــ�ي محمــود العاقب زواًج

ابتــداًء، وخاصــة مــا يكــون مــن عــدم التوافــق والنســجام والألفــة، لمخالفــة وصيــة رســول اللــه، 

ــة.   ــر إىل المخطوب ــىل النظ ــه ع ي حّث
ــلم، �ن ــه وس ــه علي ــىل الل ص

وقــد اتفــق الفقهــاُء عــىل جــواز النظــر إىل وجــه المخطوبــة)2(، واختلفــوا فيمــا زاد عــىل ذلــك   

عــىل خمســة أقــوال: 

ــور  ــب جمه ــو مذه ــب. وه ن فحس ــ�ي ــه والكف ــر إىل الَوْج ــب النظ ــوز للخاط ــول الأول: يج الق  

الحنابلــة)6(.  عنــد  وروايــة  والشــافعية)5(  والمالكيــة)4(  الحنفيــة)3(  مــن  الفقهــاء 

. وهو مذهب بعض الحنفية )7(.  ن ن والقدم�ي : يجوز النظر إىل الوجه والكف�ي ي
القول الثا�ن  

القــول الثالــث: تبــدو المخطوبــُة أمــاَم الخاطــب كمــا تبــدو أمــاَم محارمهــا غالًبــا، فينظــُر إىل   

. وهــو المعتمــد عنــد الحنابلة)8(.  ن ضافــة إىل الوجــه والكفــ�ي ، بالإ ن ــْعر والرقبــة والســاعدين والســاق�ي الشَّ

القول الرابع: ينظُر إىل مواطِن اللَّحِم منها. وهو مذهب الأوزاعي)9(.   

القــول الخامــس: ينظــُر إليهــا حــارسًة. نُســب إىل داود الظاهــري وابــن حــزم)10(، وهــو روايــة   

 . عنــد الحنابلــة)11( 

1. ابن تيمية، مجموع الفتاوى 29 /355. 

ي 6/ 552.
2. ابن قدامة، المغ�ن

ن الحقائق 6 /17. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين 6 /370.  3. الزيلعي، تبي�ي

ي 1/ 661. 
ي 2 /215. الأزهري، الثمر الدا�ن

، حاشية الدسو�ت ي
4. الحطّاب، مواهب الجليل 3 /404. الدسو�ت

ن -7/19 20. الماوردي، الحاوي 9 /34.  5. النووي، روضة الطالب�ي

نصاف 8 /16.  ي 7 /454. المرداوي، الإ
6. ابن قدامة، المغ�ن

ن الحقائق 6 /17. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين 5/ 325. قال بهذا الكرخي من الحنفية.  7. الزيلعي، تبي�ي

نصاف 8 /18.  ي  7/ 454. المرداوي، الإ
8. ابن قدامة، المغ�ن

9. المراجع السابقة. وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية الكويتية 19 /199. 

10. ابن حزم، المحىل 9/ 161. 

، كّشاف القناع 5 /10.   11. ابن قدامة، المغ�ني 6 /553. البهو�تي



71

�ِمن أحكام الِخطبة يف اإلسالم �ة
�ف

جــح ىلي ويتقــّوى عنــدي  وقــد اســتدلَّ أصحــاب كلِّ قــول عــىل مــا ذهبــوا إليــه بأدلــة عــدة، وي�ت  

ن وهــو رأي  مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول، الــذي قيــد النظــر المبــاح فقــط إىل الوجــه والكفــ�ي

ــاء.   ــور الفقه جمه

* نظُر املخطوبة إىل الخاطب:  

ي العلة 
اك �ن يُنــدُب للمخطوبــة أْن تنظــَر إىل خاطبهــا؛ قياًســا عــىل اســتحباب نَظـَـِره إليها؛لالشــ�ت  

ــا()1(.  ــْؤَدَم بَْيَنُكَم ــَرى أَْن يُ ــُه أَْح ــا، َفِإنَّ ــْر ِإَلْيَه ــلم:) انْظُ ــه وس ــه علي ــىل الل ِّ، ص ي ــ�ب ــول الن ي ق
ــواردة �ن ال

نَّ الرُجــل يُفــارق مــن ل تعجبه، أّما بالنســبة 
بــل إنَّ المــرأَة أوىل بالنظــر مــن الخاطــب؛ وذلــك لأ  

إليهــا، إْن حصــل الــزواُج دون رؤيتــه، وكان دميــَم الِخلقــة مثــاًل، ونحوهــا مــن اعتبــارات ممــا يســتحيل 

معهــا اســتمرار الحيــاة الزوجيــة، فــال تســتطيع أْن تفارَقــه إلَّ عــن طريــق الُخلــع )2(، ونحــوه مــن أحــوال 

ن الأحــوال الشــخصية، المعمول  ي قوانــ�ي
، ممــا هــو منصــوٌص عليــه �ن ن ن الزوجــ�ي ي بــ�ي

يَُفــّرُق فيهــا القــا�ن

ر والغيبــة ونحــوه)3(. اع، والتفريــق للــ�ن ن ســالمية والعربيــة، كقضايــا الشــقاق والــ�ن ي البلــدان الإ
 بهــا �ن

ــه، وإن شــاءت رفضــت، ول يجــوز إجبارهــا  ــار، إن شــاءت قبلــت ب والمــرأة لهــا حــّق الختي  

ــا)4(. ــن ولِّيه ــوم ع ــع الل ــب، يرتف ــها إىل الخاط ــر بنفس ــا تنظ ــه، فحينم ــب في ــن ل ترغ ــزواج مم ــىل ال ع

ــا غــ�ي عورتــه،  ويجــوز للمخطوبــة أْن تنظــَر إىل وجــه الخاطــب وكّفيــه، ومــا يبــدو منــه غالًب  

ن الــّ�ة والركبــة،  فتنظــر إىل مــا ظهــر منــه، دون الباطــن، ول يُعــّد جســم الخاطــب عــورة، إل مــا بــ�ي

ســالم  ي حدود آداب الإ
ويجــوز للمخطوبــة كذلــك أْن تنظــَر إىل الخاطــب ولــو بغــ�ي إذنــه، ودون علمــه، �ن

ــه)5(.  وتعاليم

ن والحمد لله ربِّ العالم�ي

مذي: هذا حديث حسن. ي النَّظَِر ِإىَل الَمْخطُوبَِة، وقال ال�ت ِ
َكاِح، بَاُب َما َجاَء �ن مذي، كتاب النِّ ن ال�ت 1. س�ن

ن  ها، بألفاظ مخصوصة. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين 2/ 766. ابن ُجزّي، القوان�ي 2. وهو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها، أو من غ�ي

ي  7 /67.
ي المحتاج 3 /262. ابن قدامة، المغ�ن

، مغ�ن ي
بي�ن الفقهية، ص232. الخطيب الرسش

سالمية ص 119. يعة الإ ي الرسش
3. العطّار، ِخطبة النساء �ن

، ِخطبة النكاح، ص 209 - 210.  4. الِع�ت

، كّشاف القناع 5/ 9 - 10.  ي
ي 2/215. النووي، المجموع 19 /114. البهو�ت

، حاشية الدسو�ت ي
5. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين 5 /237. الدسو�ت

سالمية ص 119.  يعة الإ ي الرسش
العطّار، ِخطبة النساء �ن
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أنت تسأل واملفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسني / املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

ي المســاجد؛ هــل يصــح 
ة العتــكاف �ن ي الوضــع الحــاىلي وبســبب تعــذر إقامــة شــع�ي

الســؤال: �ن  

ل” ؟ ن ي الغرفــة المخصصــة للصــالة، “مصــىل المــ�ن
ل، �ن ن ي المــ�ن

العتــكاف �ن

، ســيدنا  ن ف المرســل�ي ، والصــالة والســالم عــىل أرسش ن الجــواب: الحمــد للــه رب العالمــ�ي  

وبعــد؛  ، ن أجمعــ�ي آلــه  وعــىل  وســلم،  عليــه  اللــه  صــىل  محمــد، 

ي مســجد، وهــذا باتفــاق الفقهــاء مــن 
ط لصحــة العتــكاف أن يكــون �ن الجــواب: فيشــ�ت  

وُهــنَّ َوأَنُْتــْم  ُ الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة)1(، وذلــك لقــول اللــه تعــاىل: ﴿َوَل تَُبارسشِ

ــْو  ــُه َل َّ ــِة أَن يَ
ــَن اْلآ ــِة ِم َلَل ي اْلَمَســاِجِد﴾] البقــرة: 187[، قــال ابــن حجــر، رحمــه اللــه: “ وجــه الدَّ ِ

ــوَن �ن َعاِكُف

َنَّ اْلِجَمــاَع ُمَنــاٍف ِلاِلْعِتــَكاِف 
َِة ِبــِه؛ ِلأ َ ِ اْلَمْســِجِد، َلــْم يَْخَتــصَّ تَْحِريــُم اْلُمَبــارسش ْ ي َغــ�ي ِ

– أي العتــكاف- �ن َصــحَّ

ْجَمــاِع، َفُعِلــَم ِمــْن ِذْكــِر اْلَمَســاِجِد أَنَّ اْلُمــَراَد أَنَّ اِلْعِتــَكاَف َل يكــون ال ِفيَهــا”)2(. ِباْلإِ

ي مصليــات البيــوت، وإذا 
ة خاصــة بالمســاجد، ول يصــح أداؤهــا �ن وعليــه؛ فالعتــكاف شــع�ي  

، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ي جــى أن يكتــب اللــه لــه الأجــر، فالنــ�ب ُ فــات العتــكاف صاحبــه بعــذر، ف�ي

1. حاشية ابن عابدين 2/ 441، وحاشية العدوي 1/ 410، والمجموع 6/ 483، وكشاف القناع 2 /351 – 352 

2. فتح الباري 4/ 272 

1.  االعتكاف يف مصىل املنزل بداًل من املسجد بسبب وباء كورونا
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اوى �ة �ف

اً  ــُه ِمْثــُل َمــا َكاَن يَْعَمــُل ُمِقيًمــا َصِحيًحــا«)1(، كمــا أن كثــ�ي يقــول: »ِإَذا َمــِرَض الَعْبــُد، أَْو َســاَفَر، ُكِتــَب َل

ي العتــكاف، كقــراءة القــرآن، والذكــر والتســبيح والســتغفار، وقيــام الليــل، 
ي تــؤدى �ن

مــن الأعمــال الــ�ت

ل، واللــه تعاىل أعلم. ن ي الم�ن
 والنوافــل الأخــرى والفرائــض، يمكــن لمن تعــذر عليه العتــكاف أن يؤديهــا �ن

 

 

ء من الرُعاف إىل حلقه؟ ي
السؤال: ما حكم صيام من وصل سش  

َقاَمِة  ي الإِ ِ
، بَاُب يُْكَتُب ِلْلُمَساِفِر ِمْثُل َما َكاَن يَْعَمُل �ن 1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

. ي
، وصححه الألبا�ن ن ابن ماجة، ِكَتاُب الطَّاَلِق، بَاُب طاََلِق اْلُمْكرَِه َوالنَّاِسي 2. س�ن

 .123/ 3 : ي
3.المغ�ن

ح مخت� خليل 2: 244، نهاية المحتاج 3: 174.  ي الفتاوى 1: 158،رسش
4. النتف �ن

5. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم. 

ء إىل المعــدة بغــ�ي اختيــار الصائــم فإنــه ل يفطــر، لقــول اللــه تعــاىل:  ي
الجــواب: إن ســبق سش  

ــيَنا أَْو  ــا ِإْن نَِس ــا ل تَُؤاِخْذنَ ــَبْت َربََّن ــا اْكَتَس ــا َم ــَبْت َوَعَلْيَه ــا َكَس ــا َم ــَعَها َلَه ــاً ِإل ُوْس ــُه نَْفس ــُف اللَّ ﴿ل يَُكلِّ

ي اْلَخطَأَ،  ِ
ــ�ت أَْخطَأْنـَـا﴾ )البقــرة: 286(،ولقــول الرســول، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: » ِإنَّ اللَّــَه َقــْد تََجــاَوَز َعــْن أُمَّ

ــِه«)2(. ــُتْكِرُهوا َعَلْي ــا اْس ــَياَن، َوَم َوالنِّْس

ي الطهــارة، فســبق المــاء إىل حلقــه مــن غــ�ي 
قــال ابــن قدامــة: “ وإن تمضمــض، أو استنشــق �ن  

ــه”)3(. ــد قولي ي أح
ــافعي �ن ــحاق، والش ــي، وإس ــال الأوزاع ــه ق ــه، وب ء علي ي

ــال سش ــد ول إرساف، ف قص

ء مــن الــدم النــازف مــن الأنــف دون قصــد منــك، فــال  ي
وعليــه؛ فبمــا أنــه دخــل حلقــك سش  

أعلــم. تعــاىل  واللــه  يفســد صومــك، 

ي رمضان تُبطل الصيام؟
السؤال: هل الِحَجامة �ن  

ي الصيــام؛ فذهــب الحنفيــة والمالكيــة 
ي تأثــ�ي الِحَجامــة �ن

الجــواب: اختلــف العلمــاء �ن  

َّ، َصــىلَّ  ي ــ�بِ ي اللــه عنهمــا: »أَنَّ النَّ
والشــافعية إىل أنهــا ل تُفطــر)4(؛ واســتدلوا بمــا رواه ابــن عبــاس، ر�ن

اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، اْحَتَجــَم َوُهــَو ُمْحــِرٌم، َواْحَتَجــَم َوُهــَو َصاِئــٌم«)5(.

2. حكم صيام من وصل الُرعاف إىل حلقه 

3. الِحَجامة يف نهار رمضان

أنت تسأل واملفتي يجيب
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وذهــب الحنابلــة إىل أنهــا تفطــر)1(، واســتدلوا بمــا روى ثَْوبـَـاُن َمــْوىَل رَُســوِل اللــِه، َصــىلَّ اللــُه   

ََة َلْيَلــًة َخَلــْت  ْ ي ثََمــاِن َعــرسش ِ
َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقــاَل: » َمــرَّ رَُســوُل اللــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، ِباْلَبِقيــِع �ن

ــوُم«)2(. ــُم َواْلَمْحُج ــَر اْلَحاِج ــاَل: أَْفطَ ــُم، َفَق ــٍل يَْحَتِج ــاَن ِبرَُج ــْن رََمَض ِم

ي الفطــر، 
  وذهــب بعــض العلمــاء إىل أن المــراد بهــذا الحديــث تســبب الحاجــم والمحجــوم �ن

ــالل  ــن خ ــوم م ــة-، والمحج ــة القديم ــة الحجام ــب طريق ــدم – حس ــه لل ــالل مص ــن خ ــم م الحاج

إضعــاف نفســه بالحجامــة.

فتــاء  ونميــل إىل ترجيــح رأي جمهــور الفقهــاء بــأن الِحَجامــة ل تفطــر، وقــد ذهــب مجلــس الإ  

ــام، الصــادرة للعــام 1440هـــ  إىل أن الفصــد وســحب  ة ومضــات مــن أحــكام الصي ــرسش ي ن
الأعــىل �ن

الــدم ل يفطــران، والحجامــة مثلهمــا.

ي الِحَجامــة إن غلــب عــىل 
وعليــه؛ فالِحَجامــة ل تعــد مــن المفطــرات، ول حــرج عــىل الصائــم �ن  

ي أن تضعفــه فيكــره لــه الحتجــام، وإن تيقــن 
ن الصيــام، أمــا إن ِخــ�ش ظنــه أنهــا ل تحــول بينــه وبــ�ي

ــا يُْكــرَُه  ، رحمــه اللــه: " َوِممَّ ي
أنهــا تــؤدي إىل فطــره فــال يجــوز لــه الحتجــام وهــو صائــم، قــال الخــرسش

ي َذِلــَك إىَل ِفطْــِرِه، َوَهــَذا إَذا َشــكَّ  ْغِريــِر، َفُيــَؤدِّ اِئــِم َمَخاَفــَة التَّ ي َحــقِّ الصَّ ِ
أَيًْضــا اْلِحَجاَمــُة َواْلِفَصــاَدُة �ن

ــْت" )3(، واللــه تعــاىل أعلــم. ــُب َحرَُم ــَم اْلَعطَ ــْت َجــازَْت، َوِإْن ُعِل ــاَلَمِة، َوِإْن ُعِلَم ي السَّ ِ
�ن

ي 3: 120. 
1. المغ�ن

ط مسلم  2. مسند أحمد، تتمة مسند الأنصار، ومن حديث ثوبان، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح عىل رسش

ح مخت� خليل 2: 244.  3. رسش

    

ب قبل أذان المغرب ظاناً دخول وقت المغرب؟         السؤال: هل يجب قضاء يوٍم عىل من رسش

كل أو الشــارب  ب قبــل أذان المغــرب عمــداً يفســد الصــوم، ولــو كان الآ كل أو الــرسش          الجــواب: الأ

ي رمضــان، مراعــاة لحرمــة 
مخطئــاً بالوقــت، ويجــب عــىل مــن فعــل ذلــك أن يُمســك بقيــة يومــه إن كان �ن

ي بعــد انقضــاء رمضــان يومــاً مكانــه، واللــه تعــاىل أعلــم.
الشــهر، وعليــه أن يقــ�ن

4. حكم من أفطر قبل أذان املغرب ظاناً دخول وقت املغرب
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ــالة  ــاء الص ّ قض ــىلي ــل ع ــالً، فه ــوات تكاس ــض الصل ــرك بع ي أت
ــ�ن ــان، ولك ــوم رمض ــؤال: أص      الس

والصيــام؟

ســالم، ول تســقط عــن المســلم، قــال تعــاىل: ﴿ِإنَّ  الجــواب: الصــالة تعــد ركنــاً مــن أركان الإ  

ي وجــوب قضــاء 
ن العلمــاء �ن ــ�ي ــا﴾ ]النســاء:103[، ول خــالف ب ْوُقوتً ــا مَّ َ ِكَتابً ن ــ�ي ــىَل اْلُمْؤِمِن ــْت َع ــاَلَة َكانَ الصَّ

ــه  ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب ــول الن ــك، لق ــو ذل ــوم، ونح ــيان أو ن ــن نس ــي م ع ــذر رسش ــة بع ــالة الفائت الص

. )
1

ــِري﴾ «)* ــالََة ِلِذْك ــِم الصَّ ــاَل: ﴿أَِق ــَه َق ــِإنَّ اللَّ ــا، َف ــا ِإَذا َذَكرََه ــالََة، َفْلُيَصلَِّه ــِ�ي الصَّ ــْن نَ ــلم:» َم وس

وكــة عمــداً، فحكمهــا كحكــم المنســية، فيجــب قضاؤهــا، وهــذا هــو قــول  أمــا الصــالة الم�ت  

وكــة عمــداً ل يجــب قضاؤهــا،  الأئمــة الأربعــة، وذهــب بعــض أصحــاب الشــافعي إىل أن الصــالة الم�ت

عــي، فلــم تقبــل،  هــا عنــه لغــ�ي عــذر رسش ي غــ�ي وقتهــا، وكان تأخ�ي
ول تقبــل ول تصــح؛ لأنهــا صليــت �ن

 ، ن مــام أحمــد وابــن حــزم وجماعــة مــن الســلف مــن الصحابــة والتابعــ�ي وذهــب كثــ�ي مــن أصحــاب الإ

ســالم، فهــو غــ�ي مطالــب  إىل أن تــارك الصــالة عمــداً كافــر كفــراً مخرجــاً مــن الملــة، وإذا عــاد إىل الإ

ســالم. ي الإ
ــد �ن ــة داخــل جدي ــه بمثاب بقضــاء صــالة أو صــوم، لأن

ن رقــم 2/ 80، بتاريــخ 6 /5 /2010م، ي فلســط�ي
فتــاء الأعــىل �ن    وبالســتناد إىل قــرار مجلــس الإ

 فالراجــح أن تــارك الصــالة تهاونــاً وكســالً، وهــو عالــم بوجوبهــا وغــ�ي منكــر لفرضيتهــا يبقى مســلماً ول 

ة الســابقة، فــال شــك أنــه  يخــرج مــن الملــة، وصيامــه صحيــح، وأمــا مــا فاتــه مــن صلــوات طيلــة الفــ�ت

كهــا، غــ�ي أنــه ل يلزمــه قضاؤهــا؛ لأن التوبــة تَُجــب مــا قبلهــا؛ ولأن وجــوب القضــاء لســنوات  أخطــأ ب�ت

ي 
ــا جعــل عليكــم �ن ــه نفســاً إل وســعها، وم ــف الل ــه، ول يكل ــا في ــه مــن المشــقة والحــرج م ــة في فائت

ك الصــالة خــالل هــذه المــدة الطويلــة ل  ه بــ�ت الديــن مــن حــرج، وعــىل الســائل أن يعلــم أن تقصــ�ي

ام التــام بالصــالة، وأل يعــود إىل المعصيــة، وأن ينــدم عــىل تــرك هــذا الفــرض، وأن  ن يمحــوه إل اللــ�ت

 يكــ�ش مــن النوافــل والصدقــات والســتغفار، والتائــب مــن الذنــب كمــن ل ذنــب لــه، واللــه تعــاىل أعلم.

الَِة اْلَفاِئَتِة َواْسِتْحَباِب تَْعِجيِل َقَضاِئَها.  * صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب َقَضاِء الصَّ

  5. حكم صيام تارك الصالة تكاسالً وقضاء الصلوات الفائتة 

اوىأنت تسأل واملفتي يجيب �ة �ف
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السؤال: ما حكم قراءة القرآن عىل الماء بنية الشفاء من السحر أو الحسد؟  

ــه  ك أو توســل بغــ�ي الل ــه؛ وهــو الــذي فيــه رسش ــُر�ت نوعــان، أحدهمــا منهــي عن الجــواب: ال  

وع، وهــو الــذي يكــون ســليًما مــن ذلــك،  تعــاىل، أو ألفــاظ مجهولــة ل يعــرف معناهــا، وثانيهمــا مــرسش

كاً«)1(، ويقــول صىل اللــه عليه  ، صــىل اللــه عليــه وســلم، يقــول: » ل بــأس بالــُر�ت مــا لــم تكــن رسش ي والنــ�ب

، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ي وســلم: » مــن اســتطاع منكــم أن ينفــع أخــاه فلينفعــه«)2(، وقــد َر�ت النــ�ب

ي اللــه عنهــا: »أن رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، كان إذا اشــت� يقــرأ 
، فعــن عائشــة، ر�ن ي

وُر�ت

 عــىل نفســه بالمعــوذات وينفــث، فلمــا اشــتد وجعــه كنــت أقــرأ عليــه، وأمســح بيــده رجــاء بركتهــا«)3(. 

ب والغتســال  ي الــرسش
وبالنســبة إىل اســتخدام المــاء وحــده أو مــع الملــح المقــروء عليهمــا �ن  

َّ، صــىل  ي ــ�بِ ي اللــه عنــه، أنــه قــال: » َلَدَغــْت النَّ
، ر�ن والــرش، فقــد أجــازه جمهــور العلمــاء، فعــن عــىلي

َُه ِإلَّ  ْ ــا َوَل َغــ�ي ــا َفــَرَغ َقــاَل: َلَعــَن اللَّــُه اْلَعْقــرََب َمــا تـَـَدُع نَِبيًّ ، َفَلمَّ ي اللــه عليــه وســلم، َعْقــرٌَب َوُهــَو يَُصــىلِّ

ــٍح«)4(. ــاٍء َوِمْل ــا ِبَم ــمَّ َدَع ــْم،  ثُ َلَدَغْتُه

عــاً مــن اســتخدام المــاء المقــروء عليــه للشــفاء مــن أمــراض الســحر أو  وعليــه؛ فــال مانــع رسش  

ي أماكــن النجاســة، واللــه تعــاىل أعلــم.
الحســد، مــع تجنــب رشــه �ن

 . ي
، وصححه الألبا�ن ي الر�ت

ي داود، كتاب الطب، باب ما جاء �ن ن أ�ب 1. س�ن

ن والنملة والحمة والنظرة.  2. صحيح مسلم، كتاب السالم، باب استحباب الرقية من الع�ي

3. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات.

ن  ــ�ن ــح للس ــع الصحي ي الجام
ي �ن

ــا�ن ــه الألب ــر، 4/ 170، وصحح ن بالذك ــ�ي ــص المعوذت ــاب تخصي ــات، ب ــور والآي ــل الس ي فض
ــاب �ن ــان، كت يم ــعب الإ 4. ش

والمسانيد: 3 /2168. 

 6. حكم قراءة القرآن عىل املاء بنية الشفاء

                                                        من السحر أو الحسد   
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ــن  ــه م ــل وصفات ــزات الرج ممي

ــه  ــل وآيات ــه الفص ــول الل ق

الشيخ أحمد خالد شوباش

مفتي محافظة نابلس

 ، ي ، ســيدنا محمــد النــ�ب ن ف المرســل�ي ، والصــالة والســالم عــىل أرسش ن الحمــد للــه رب العالمــ�ي  

، وبعــد؛ ن ، وعــىل آلــه وصحبــه أجمعــ�ي ن الأمــ�ي

ــكل  ــه، فل ــز كلمات ــه، وتماي ــه وتراكيب ــة مفردات ــه، وبالغ ــة ألفاظ ــم بدق ــرآن الكري ن الق ــ�ي فيتم  

يــل رب  ن أ عــن كــون القــرآن كتــاب اللــه، ت�ن كلمــة موضعهــا واســتخدامها ومدلولتهــا، وكل هــذا نــاسش

هــان.  ، الهــدى والهــادي إىل الرشــد، وإىل مــا هــو أقــوم، وهــو البيــان والبصائــر وال�ب ن العالمــ�ي

وقــد ســمى اللــه كتابــه بالفصــل)1( فقــال: }ِإنَّــُه َلَقــْوٌل َفْصــٌل* َوَمــا ُهــَو ِباْلَهــْزِل {)الطــارق: 13 - 14(   

ن الحــق والباطــل - كمــا قيــل لــه فرقــان)2(  وعّلــة تســميته بذلــك؛ قيــل: مــن القضــاء؛ لأنــه يفصــل بــ�ي

ن النــاس يــوم القيامــة، فيهــدي قومــاً إىل الجنــة، ويســوق آخريــن إىل النــار،  وقيــل: لأنــه يفصــل بــ�ي

ــار)3(، وبهــذا المعــ�ن  ــه وراءه ســاقه إىل الن ــة، ومــن جعل ــاده إىل الجن ــا ق ي الدني
ــه إمامــه �ن فمــن جعل

ــٌل  ٌع، َوَماِح ــفَّ ــْرآُن ُمَش ــه وســلم، قــال: ) اْلُق ــه علي ، صــىل الل ي ــ�ب ــر عــن الن ــان عــن جاب ــن حب أخــرج اب

ي علــوم القــرآن 1 / 274، المحقــق: محمــد 
هــان �ن : 794 هـــ ( ال�ب : أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر ) المتــو�ن ي

1. الزركــ�ش

ــه، عــدد الأجــزاء: 4،  كائ ي ورسش ــ�ب ي الحل ــا�ب ــة عيــ� الب ــب العربي ــاء الكت : دار إحي ــارسش ــم، الطبعــة: الأوىل 1376هـــ - 1957 م، الن ــو الفضــل إبراهي أب

ي علــوم القــرآن 1/ 178، المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
تقــان �ن : 911 هـــ (، الإ ي بكــر جــالل الديــن ) المتــو�ن والســيوطي: عبــد الرحمــن بــن أ�ب

: الهيئة الم�ية العامة للكتاب، الطبعة 1394هـ 1974م، عدد الأجزاء: 4.  النارسش

يــل 2 / 472، المحقــق: الدكتــور عبــد اللــه  ن : 741هـــ ( التســهيل لعلــوم الت�ن : أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الغرناطــي ) المتــو�ن ي 2. الكلــ�ب

وت، الطبعــة الأوىل - 1416هـــ. ي الأرقــم - بــ�ي كــة دار الأرقــم بــن أ�ب : رسش الخالــدي،  النــارسش

: 606هـــ ( ، مفاتيــح الغيــب المعــروف بالتفســ�ي الكبــ�ي  3 الــرازي: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري ) المتــو�ن

وت، الطبعــة: الثالثــة - 1420هـــ. ي - بــ�ي اث العــر�ب : دار إحيــاء الــ�ت 2 / 262، النــارسش

لا�ة
أ�ف
م وا �ي

�ة
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ــاِر ()1(، ومعــ�ن  ــاَقُه ِإىَل النَّ ــِرِه َس ــَف ظَْه ــُه َخْل ــْن َجَعَل ــِة، َوَم ــاَدُه ِإىَل اْلَجنَّ ــُه َق ــُه ِإَماَم ــْن َجَعَل ٌق، َم ُمَصــدَّ

ــدق)2(.  ــادل مص ــم مج ٌق: أي خص ــدَّ ــٌل ُمَص َماِح

ــاً،  ــرداً ومجموع ــل مف ــظ الرج ــر لف ــم ذك ــرآن الكري ــم، أن الق ــذا التقدي ــد ه ــود بع والمقص  

ي اســتخدمت فيهــا مفــردة الرجــل، ومــا 
فــراد والجمــع، فمــا المواضــع الــ�ت وذكــر لفــظ الذكــر كذلــك بالإ

ــك؟  ــن ذل ــراد م ــ�ن الم المع

نســان، خــالف المــرأة، وقيــل: إنمــا  ي لغــة العــرب: الرجــل معــروف، وهــو الذكــر مــن نــوع الإ
�ن  

يكــون رجــالً فــوق الغــالم، وذلــك إذا احتلــم وشــّب، وقيــل هــو رجــل ســاعة تلــده أمــه إىل مــا بعــد 

ــه.)4( ــىل رجل ي ع
ــ�ش ــه يم ــالً؛ لأن ــمّي رج ــد س ــك)3(، وق ذل

ي 
ــل �ن ــبهة بالرج ــت متش ــرأة إذا كان ــٌة للم ــال رَْجَل ــاس، ويق ــن الن ــر م ــص بالذك ــل مخت فالرج  

ي بالرجــل)5( 
ن الرجولــة والرجوليــة، واشــتق مــن الرِّجــل رَِجــل وراجــل للمــاسش ّ بعــض أحوالهــا، ورجــل بــ�ي

والذكــر: ضــد الأنــ�ش وجمعــه ذكــور وذكــران.)6(

ة مــرة، منهــا المعــرف “بــال” ومنهــا المنكــر،  ي عــرسش
وقــد ورد لفــظ الذكــر مفــرداً بالقــرآن اثنــ�ت  

)7(. ن ، وكذلــك بلفــظ الذكــران مرتــ�ي ، تــارة بالتعريــف، وأخــرى بالتنكــ�ي ن وبالجمــع بلفــظ الذكــور مرتــ�ي

تيــب ابــن بلّبــان، كتــاب  : 354هـــ ( صحيــح ابــن حبــان ب�ت ي ) المتــو�ن
1 ابــن حبــان: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي أبــو حاتــم الدارمــي البســ�ت

: صحيــح - الصحيحــة 2019، وتعليــق  ي
ي ذيــل الصفحــة تعليــق الألبــا�ن

العلــم، بــاب الزجــر عــن كتابــة المــرء الســنة مخافــة أن يتــكل عليهــا، 1/ 332، و�ن

وت، الطبعــة: الثانيــة 1414هـــ - 1993م، عــدد الأجزاء:  : مؤسســة الرســالة - بــ�ي شــعيب الأرنــؤوط: إســناده جيــد، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، النــارسش

.18

: المكتبــة العلميــة -  ي غريــب الحديــث والأثــر، مــادة محــل 4 / 303، النــارسش
2. الجــزري: مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد، النهايــة �ن

وت 1399هـــ 1979م، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي، عــدد الأجــزاء: 5. بــ�ي

: دار صــادر  : 711هـــ ( لســان العــرب، مــادة رجــل، النــارسش 3. ابــن منظــور: محمــد بــن مكــرم بــن عــىلي أبــو الفضــل جمــال الديــن الأنصــاري ) المتــو�ن

وت، الطبعة: الثالثة - 1414هـ، عدد الأجزاء: 15.  - ب�ي

4. ابــن فــارس: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، معجــم مقاييــس اللغــة، كتــاب الــراء، بــاب الــراء والجيــم ومــا يثلثهمــا، مــادة رجــل، 2 / 492، المحقــق: 

: دار الفكــر، عــام النــرسش 1399هـــ - 1979م، عــدد الأجــزاء:6. عبــد الســالم محمــد هــارون، النــارسش

ي غريــب القــرآن، مــادة رجــل ص 180، 
: 502هـــ ( المفــردات �ن ي ) المتــو�ن

ن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــا�ن : أبــو القاســم الحســ�ي ي
5. الأصفهــا�ن

وت، الطبعة الأوىل - 1412هـ.  : دار القلم، الدار الشامية - دمشق - ب�ي المحقق: صفوان عدنان الداودي، النارسش

ي غريب القرآن، مادة ذكر، ص 168. 
، المفردات  �ن ي

6. الأصفها�ن

وت، توزيــع مكتبــة الغــزاىلي - دمشــق،  : مؤسســة مناهــل القــرآن - بــ�ي : محمــد فــؤاد، المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن، ص 275، النــارسش ي
7. عبــد البــا�ت

الطبعة والسنة: بال. 
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ن مرة.)1( ي وخمس�ي
فراد والتثنية والجمع، معرفاً ومنكراً ثما�ن ن الإ وورد لفظ الرجل ب�ي

 ، ولعــل هــذه المقالــة جــاءت لتثبــت أن كل رجــل ذكــر، وليــس كل ذكــر رجــالً، فالذكــور كثــ�ي  

لكــن ليــس كلهــم رجــالً، يقــول أبــو العتاهيــة:

ي العيون وما هم            بالعقل إن كشفتهم برجال” .)2(
 “ كم من رجال �ن

األنبياء رجال:   

ــف بالنبــوة والرســالة رجــالً، أرســلهم إىل  أشــارت عــدد مــن الآيــات القرآنيــة، إىل أن اللــه كّل  

ُقــوا  أقوامهــم، فقــال تعــاىل: }أََوَعِجْبُتــْم أَْن َجاَءُكــْم ِذْكــٌر ِمــْن َربُِّكــْم َعــىَل رَُجــٍل ِمْنُكــْم ِلُيْنِذَرُكــْم َوِلَتتَّ

ــاَس{ ْــِذِر النَّ ــاِس َعَجًبــا أَْن أَْوَحْيَنــا ِإىَل رَُجــٍل ِمْنُهــْم أَْن أَن َوَلَعلَُّكــْم تُرَْحُمــوَن {)الأعــراف: 63( وقــال: }أََكاَن ِللنَّ

فــت برجولــة الأنبيــاء، إل أنهــم رموهــم بالتهــم الباطلــة مــن أجــل  )يونــس: 2(، وقــد أقــرت الأقــوام واع�ت

 َّ ــ�ت ــِه َح بَُّصــوا ِب َ َ
ــٌة َف�ت ــِه ِجنَّ ــٌل ِب ــَو ِإلَّ رَُج يمــان بهــم، فقــال بعضهــم: } ِإْن ُه عــدم مبايعتهــم أو الإ

} َ ن ــُه ِبُمْؤِمِنــ�ي ــِه َكِذبًــا َوَمــا نَْحــُن َل َى َعــىَل اللَّ َ
{ )المؤمنــون: 25(، وقــال آخــرون: }ِإْن ُهــَو ِإلَّ رَُجــٌل اْفــ�ت ن ِحــ�ي

ــا َكاَن يَْعُبــُد آبَاُؤُكْم{)ســبأ: 43(، و }ِإْذ  ُكــْم َعمَّ )المؤمنــون: 38(، وقالــوا: }َقاُلــوا َمــا َهــَذا ِإلَّ رَُجــٌل يُِريــُد أَْن يَُصدَّ

رساء: 47(.  ــُحوًرا{ )الإ ــاًل َمْس ــوَن ِإلَّ رَُج ِبُع ــوَن ِإْن تَتَّ ــوُل الظَّاِلُم يَُق

ناث  ولقــد حــ�ت آيــات قرآنيــة عــدة النبــوة والرســالة بالرجــال، فلــم يرســل اللــه نبيــاً مــن الإ  

ول النســاء ول مــن عمــوم الذكــور، قــال تعــاىل:} َوَمــا أَرَْســْلَنا ِمــْن َقْبِلــَك ِإلَّ ِرَجــاًل نُوِحــي ِإَلْيِهــْم ِمــْن 

أَْهــِل اْلُقَرى{)يوســف: 109( )3(

 ، ي مــن البرسش : “ }َوَمــا أَرَْســْلَنا ِمــْن َقْبِلــَك ِإلَّ ِرَجــاًل{ رّد عــىل مــن أنكــر أن يكــون النــ�ب ي قــال الكلــ�ب  

ــاء “.)4( ــن النس ــولً م ــث رس ــم يبع ــه ل ــارة إىل أن ــه إش ــل: في وقي

، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، ص 303.   ي
1. عبد البا�ت

وت - لبنان. حه وعلق حواشيه محمد معروف الساعدي، ط دار الكتب العلمية - ب�ي 2. أبو العتاهية، ديوان أبو العتاهية، ص 172، رسش

ي ســورة الأنبيــاء، 
ْكــِر ِإْن ُكْنُتــْم َل تَْعَلُمــوَن{، و�ن ي ســورة النحــل، الأيــة: 43 }َوَمــا أَرَْســْلَنا ِمــْن َقْبِلــَك ِإلَّ ِرَجــاًل نُوِحــي ِإَلْيِهــْم َفاْســأَُلوا أَْهــَل الذِّ

3. و�ن

ْكــِر ِإْن ُكْنُتــْم َل تَْعَلُمــوَن{. الآيــة: 7 }َوَمــا أَرَْســْلَنا َقْبَلــَك ِإلَّ ِرَجــاًل نُوِحــي ِإَلْيِهــْم َفاْســأَُلوا أَْهــَل الذِّ

يل، ص 397. ن ي الغرناطي، التسهيل لعلوم الت�ن 4. ابن جزي الكل�ب
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ــه  ــورة، فالل ــرد الذك ــىل مج ــادة ع ــه زي ــر في ــف آخ ــرآن وص ي الق
ــة �ن : “ الرجول ــواىلي ــول الح يق  

َ { )الأنبيــاء: 107(  ن ــًة ِلْلَعاَلِمــ�ي ــْلَناَك ِإلَّ رَْحَم ــا أَرَْس ي هــذا المنصــب، فقــال: }ََم
تبــارك وتعــاىل بــدأ بأنبيائــه �ن

ك، والطغيــان  واللــه تبــارك وتعــاىل أرســل رجــالً مواقفهــم الرجوليــة واضحــة لمواجهــة الفســاد والــرسش

ــك  ــت تل ــك كان ــه، ولذل ــه الل ــراً أنزل ــدش أم ــأنه أن يخ ــن ش ــا م ــم، وكل م ــور والظل ــراف والج والنح

ي ل يقفهــا إل أعظــم الرجــال وأشــجعهم: مثــل وقــوف إبراهيــم الخليــل أمــام 
المواقــف البطوليــة الــ�ت

النمــرود، ووقــوف مــوس أمــام فرعــون، ووقــوف نــوح، عليــه الســالم، أمــام أمــة عاتيــة ماكــرة ألــف 

ة اللــه ومصطفــاه مــن خلقــه محمــد،  ن عامــاً .... وإن أعظــم هــؤلء الرجــال هــو خــ�ي ســنة إل خمســ�ي

صــىل اللــه عليــه وســلم “. )1(

مميزات الرجال وصفاتهم يف القرآن:   

ــٌل  ــِة رَُج ــَ� اْلَمِديَن ــْن أَْق ــاَء ِم ــال تعــاىل: } َوَج ــق الرســل، ق ــاع طري ــه، واتب * الدعــوة إىل الل  

ي تنكــ�ي الرجــل مــع أنــه كان معروفــاً 
{ )يــس: 20( فقولــه: } رَُجــٌل { �ن ن يَْســَعى َقــاَل يَاَقــْوِم اتَِّبُعــوا اْلُمرَْســِل�ي

ي الرجولية.  
معلوماً عند الله فائدتان، الأوىل: أن يكون رجالً تعظيماً لشأنه، أي رجالً كامالً �ن

ــة  ن وهداي ــ�ي ي هــذا تبــ�ة للمؤمن
، و�ن ن ــب المرســل�ي ــداً لظهــور الحــق مــن جان ــة: أن يكــون مفي الثاني

ــم”.)2( ن جهده ــ�ي ــح باذل ي النص
ــوا �ن ــم ليكون له

* تحذيــر الأنبيــاء وأتباعهــم مــن مكــر الأعــداء، والدفــاع عــن كلمــة الحــق، قــال تعاىل:}َوَجــاَء   

ــَك ِمــَن  ِّي َل
ــَك ِلَيْقُتُلــوَك َفاْخــُرْج ِإ�ن َ يَأْتَِمــُروَن ِب ــِة يَْســَعى َقــاَل يَاُمــوَس ِإنَّ اْلَمــاَلأ رَُجــٌل ِمــْن أَْقــَ� اْلَمِديَن

{)القصــص: 20(، وقــال تعــاىل: }َوَقــاَل رَُجــٌل ُمْؤِمــٌن ِمــْن آِل ِفرَْعــْوَن يَْكُتــُم ِإيَمانـَـُه أَتَْقُتُلــوَن رَُجاًل أَْن  ن النَّاِصِح�ي

َنــاِت ِمــْن َربُِّكــْم َوِإْن يـَـُك َكاِذبـًـا َفَعَلْيــِه َكِذبـُـُه َوِإْن يـَـُك َصاِدًقــا يُِصْبُكــْم  َ اللَّــُه َوَقــْد َجاَءُكــْم ِباْلَبيِّ ِّي يَُقــوَل َر�ب

: سفر، الرجولة ص 1 - 2، كتاب منشور عىل المكتبة الشاملة، الطبعة والسنة: بال. 1. الحواىلي

.263 / 26 ، 2 الفخر الرازي، التفس�ي الكب�ي
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اٌب {)غافــر: 28(، وقال تعــاىل: } َقاَل رَُجــاَلِن ِمَن  ٌف َكــذَّ بَْعــُض الَّــِذي يَِعُدُكــْم ِإنَّ اللَّــَه َل يَْهــِدي َمــْن ُهَو ُمــرْسِ

 الَِّذيــَن يََخاُفــوَن أَنَْعــَم اللَّــُه َعَلْيِهَمــا اْدُخُلــوا َعَلْيِهــُم اْلَبــاَب َفــِإَذا َدَخْلُتُمــوُه َفِإنَُّكــْم َغاِلُبــوَن { )المائــدة: 23(

ي بُُيــوٍت  ِ
* ذكــر اللــه وعمــارة المســاجد، وعــدم النشــغال بالدنيــا عــن الآخــرة، قــال تعــاىل: } �ن  

ُح َلــُه ِفيَها ِباْلُغــُدوِّ َواْلآَصــاِل* ِرَجــاٌل َل تُْلِهيِهْم ِتَجــارٌَة َوَل بَْيٌع  أَِذَن اللَّــُه أَْن تُرَْفــَع َويُْذَكــَر ِفيَهــا اْســُمُه يَُســبِّ

َكاِة يََخاُفــوَن يَْوًمــا تََتَقلَّــُب ِفيــِه اْلُقُلــوُب َواْلأَبَْصــاُر* ِلَيْجِزيَُهــُم  ــاَلِة َوِإيَتــاِء الــزَّ َعــْن ِذْكــِر اللَّــِه َوِإَقــاِم الصَّ

ــور: 36 - 38(.  ــاٍب { )الن ِ ِحَس ْ ــ�ي ــاُء ِبَغ ــْن يََش ــْرُزُق َم ــُه يَ ــِه َواللَّ ــْن َفْضِل ــْم ِم ــوا َويَِزيَدُه ــا َعِمُل ــَن َم ــُه أَْحَس  اللَّ

ــُروا  ــوَن أَْن يََتطَهَّ ي الظاهــر والباطــن، قــال تعــاىل:} ِفيــِه ِرَجــاٌل يُِحبُّ
* الحــرص عــىل الطهــارة �ن  

 .)108 )التوبــة:  ِريــَن{  اْلُمطَّهِّ يُِحــبُّ  َواللَّــُه 

: أن المراد  ي
، والقول الثا�ن ي تفس�ي الطهارة قولن: الأول: المراد منه التطهر عن الذنوب والمعا�ي

                و�ن

ي قول ثالث: إنه محمــول عىل الأمرين.)1( 
 منــه الطهــارة بالمــاء بعــد الحجر، وهو قول أك�ش المفرسيــن، و�ن

ــَه  ــُدوا اللَّ ــا َعاَه ــوا َم ــاٌل َصَدُق َ ِرَج ن ــ�ي ــَن اْلُمْؤِمِن ــاء بالعهــد والصــدق، قــال تعــاىل: } ِم * الوف  

.)33 تَْبِدياًل{)الأحــزاب:  ُلــوا  بَدَّ َوَمــا  يَْنَتِظــُر  َمــْن  َوِمْنُهــْم  نَْحَبــُه   َ َقــ�ن َمــْن  َفِمْنُهــْم  َعَلْيــِه 

ي عاهــدوا اللــه عليهــا، أنهــم ل يفارقــون نبيهــم إل 
ي الآيــة إشــارة إىل وفائهــم بعهودهــم الــ�ت

          و�ن

بالمــوت، فمنهــم مــن قــ�ن نحبــه، أي قاتــل حــ�ت قتــل فــو�ن بنــذره، والنحــب: النــذر، ومنهــم مــن 

ي القتــال.)2( 
ينتظــر الشــهادة وفــاء بالعهــد، ومــا زال �ن

ــا  ــاِء ِبَم ــىَل النَِّس ــوَن َع اُم ــاُل َقوَّ ــام بشــؤون الأرسة وإمــارة البيــوت، قــال تعــاىل: }الرَِّج * القي  

ــُل  ــنَّ ِمْث ــْن أَْمَواِلِهْم{)النســاء: 34(، وقــال تعــاىل:} َوَلُه ــوا ِم ــا أَنَْفُق ــٍض َوِبَم ــىَل بَْع ــْم َع ــُه بَْعَضُه ــَل اللَّ َفضَّ

الَّــِذي َعَلْيِهــنَّ ِباْلَمْعــُروِف َوِللرَِّجــاِل َعَلْيِهــنَّ َدرََجــٌة {)البقــرة: 228(. 

1. الفخر الرازي، التفس�ي الكب�ي 16/ 148.

.161 / 25 ، 2 الفخر الرازي، التفس�ي الكب�ي
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رجال معذورون:   

ــا  ــوا ُكنَّ ــْم َقاُل ــَم ُكْنُت ــوا ِفي ــي أَنُْفِســِهْم َقاُل ــُة ظَاِلِم اُهــُم اْلَماَلِئَك ــَن تََوفَّ يقــول تعــاىل: }ِإنَّ الَِّذي  

ــُم  ــْم َجَهنَّ ــَك َمأَْواُه ــا َفأُوَلِئ ــُروا ِفيَه ــَعًة َفُتَهاِج ــِه َواِس ــْن أَرُْض اللَّ ــْم تَُك ــوا أََل ي اْلأَرِْض َقاُل ِ
َ �ن ن ــَتْضَعِف�ي ُمْس

ــًة َوَل يَْهَتــُدوَن  ــَداِن َل يَْســَتِطيُعوَن ِحيَل َ ِمــَن الرَِّجــاِل َوالنَِّســاِء َواْلِوْل ن ًا* ِإلَّ اْلُمْســَتْضَعِف�ي َوَســاَءْت َمِصــ�ي

ــاء: 97 - 99(.  ــوًرا {)النس ا َغُف ــوًّ ــُه َعُف ــْم َوَكاَن اللَّ ــَو َعْنُه ــُه أَْن يَْعُف ــَ� اللَّ ــَك َع ــِبياًل* َفأُوَلِئ َس

ي دار الكفــر، وســكن فيهــا مــع عجــزه عــن طاعــة اللــه، 
الآيــة تدلــل عــىل عقــاب مــن قعــد �ن  

 ، ن ولــم يهاجــر مــن مكــة إىل المدينــة، ثــم يعــم الحكــم كل حالــة مشــابهة، واســتثنت المســتضعف�ي

، وجوابــه أن المســتضعف قــد  ن ي العــادة ليســوا مــن المســتضعف�ي
وذكــرت الرجــال، مــع أن الرجــال �ن

نســان بنفســه أنــه عاجــز عــن المهاجــرة  ب مــن المشــقة، فربمــا ظــن الإ يكــون قــادراً عــىل ذلــك مــع صن

ول يكــون كذلــك، خاصــة أن الهجــرة عــن الوطــن شــاقة عــىل النفــس)1(، أو أن الرجــال لــم يســتطيعوا 

 . ن الهجــرة لقــوة الأعــداء، فصــاروا مــن المســتضعف�ي

رجال يف موضع الذم:   

ــوا  ــن كان ــس الذي ن ــال الإ ــالم رج س ــل الإ ــرب قب ــىل الع ــكار ع ن ــرض الإ ي مع
ــرآن �ن ــر الق ذك  

نـْـِس يَُعــوُذوَن ِبِرَجــاٍل ِمــَن اْلِجــنِّ َفَزاُدوُهــْم رََهًقــا{ َّــُه َكاَن ِرَجــاٌل ِمــَن اْلإِ يســتعيذون بالجــن، فقــال: }َوأَن

)الجــن: 6(. 

ـــأس ممـــن كان يلجـــأ ويعتصـــم بهـــم، خوفـــاً عـــىل  ـــا ذوو القـــوة والب والمقصـــود بالرجـــال هن  

ـــار،  ـــن الأبص ـــت�ت ع ـــل المس ـــن القبي ـــن م ـــن الج ـــال م ـــاً برج ـــوا وادي ـــم، إذا نزل ـــن معه ـــهم وم أنفس

ي أعـــوذ بعظيـــم هـــذا الـــوادي مـــن رسش ســـفهاء قومـــه أو نحـــو هـــذا.)2(
فـــكان الرجـــل يقـــول: إ�ن

يمان وحسن العقيدة.  فالمقصود بالرجال هنا ذوو القوة والبأس، مع فراغ عقولهم من الإ

1. الفخر الرازي، التفس�ي الكب�ي 11 / 197.

ي تناســب الآي والســور ج20 ص 472، 
: 885 هـــ ( نظــم الــدرر �ن ي بكر البقاعــي ) المتــو�ن 2. البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــىلي بــن أ�ب

ســالمي، القاهــرة، الطبعــة: بــال، عدد الأجــزاء: 22. : دار الكتــاب الإ النــارسش
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اضــه عــىل فعلتهــم الشــنيعة، قــال لهــم:  ي قصــة لــوط، عليــه الســالم، مــع قومــه، واع�ت
و�ن

ــوَن {)الأعــراف: 81(، وقــال لهــم: ُف ــْوٌم ُمرْسِ ــْم َق ــْل أَنُْت ــْن ُدوِن النَِّســاِء بَ ــْهَوًة ِم ــاَل َش ــوَن الرَِّج ــْم َلَتأْتُ  }ِإنَُّك

ــال  ــم ق ــل: 55(، ث ــوَن {)النم ــْوٌم تَْجَهُل ــْم َق ــْل أَنُْت ــاِء بَ ــْن ُدوِن النَِّس ــْهَوًة ِم ــاَل َش ــوَن الرَِّج ــْم َلَتأْتُ ُك } أَِئنَّ

ــَراَن  ْك ــوَن الذُّ ي موضــع آخــر: }أَتَأْتُ
ــوت: 29(، و�ن ــِبيَل })العنكب ــوَن السَّ ــاَل َوتَْقطَُع ــوَن الرَِّج ــْم َلَتأْتُ ُك لهم:}أَِئنَّ

ــعراء: 165(.  َ {)الش ن ــ�ي ــَن اْلَعاَلِم ِم

فهــذه الســتفهامات مــن لــوط، عليــه الصــالة والســالم، لقومــه عــىل جهــة التوقيــف والتوبيخ   

ــال.  ــم رج ــهم أنه ــوا بأنفس ــن ظن ــىل م ــكار ع اض وإن ــ�ت ــا اع ــع)1(، فكأنه ــيع والتقري والتبش

ي َضْيِفــي أََلْيــَس ِمْنُكــْم رَُجــٌل  ِ
ــَه َوَل تُْخــُزوِن �ن وقــد صح لهــم بذلــك، فقــال لهــم: }َفاتَُّقــوا اللَّ  

، خاصــة مــن الغربــاء.  ن رَِشــيٌد {)هــود: 78(، أو أنــه قصــد بالرجــال كبــار الســن البالغــ�ي

ي 
ــة �ن ــا مبالغ ــردان ونحوهم ــان والم ــال دون الغلم ــظ الرج ــراد لف ي إي

ــاوي: “ و�ن ــول طنط يق  

آدم.)3( ي 
ببــ�ن اختصاصــه  وبيــان  التقبيــح،  ي 

�ن زيــادة  أو  والتقريــع”)2(،  التوبيــخ 

ــزء  ــال ج ــدح، وأن الرج ــام الم ي مق
ــرآن �ن ــة والق ي اللغ

ــال ورد �ن ــظ الرج ن أن لف ــ�ي ــذا يتب وبه  

ات، وحيــث ورد مــا يذمهــم انتقــاص الرجــل، فإنمــا ورد  ن ون عليهــم بصفــات وممــ�ي ن مــن الذكــور يتمــ�ي

، أو لعلــة مقصــودة، أو لبيــان معــ�ن مــراد.  لمعــ�ن

ي تفســ�ي الكتــاب العزيــز، 2 / 424، المحقق: 
ن �ن : 542هـ ( المحــرر الوجــ�ي ي ) ا لمتــو�ن 1. ابــن عطيــة: أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب الأندلــ�ي المحــار�ب

: أبــو حّيــان محمــد بــن يوســف بــن عــىلي  وت، الطبعــة: الأوىل 1422هـــ، والأندلــ�ي : دار الكتــب العلميــة - بــ�ي ي محمــد، النــارسش
عبــد الســالم عبــد الشــا�ن

: دار  ي محمــد جميــل، النــارسش
،8 / 183، المحقــق: صــد�ت ي التفســ�ي

: 745هـــ ( البحــر المحيــط �ن بــن يوســف بــن حّيــان أثــ�ي الديــن الأندلــ�ي ) المتــو�ن

وت، الطبعــة: 1420هـ. الفكــر - بــ�ي

: دار نهضــة مــ� للطباعــة والنــرسش والتوزيــع، الفجالــة - القاهــرة،  2. طنطــاوي: محمــد ســيد، التفســ�ي الوســيط للقــرآن الكريــم، 5 / 315، النــارسش

ي تفســ�ي القــرآن 
ي �ن

: 1207هـــ ( روح المعــا�ن ي ) المتــو�ن
: شــهاب الديــن محمــد بــن عبــد اللــه الحســي�ن الطبعــة: الأوىل، الســنة 1997م، وانظــر: الألــوسي

وت، الطبعــة: الأوىل 1415هـــ، عــدد الأجــزاء: 16. : دار الكتــب العلميــة - بــ�ي ، 4/ 408، المحقــق: عــىلي عبــد البــاري عطيــة، النــارسش ي
والســبع المثــا�ن

.209 / 10 ، ي
ي تفس�ي القرآن والسبع المثا�ن

ي �ن
: روح المعا�ن 3. الألوسي
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أال بذكر الله تطمنّئ القلوب

أ. كامل بواطنة

مدير دائرة الكتب الرتبوية سابقاً

ن أهــل الّدنيــا، خرجــوا منهــا ومــا  قــال العــارف باللــه، مالــك بــن دينــار، رحمــه اللــه:" مســاك�ي  

)*
1

ــه".) ــة الل ــال: معرف ــا؟ ق ــا فيه ــُب م ــا أطي ــه: وم ــل ل ــا. قي ــا فيه ــب م ــوا أطي ذاق

ــٍد{ ) البلــد:4(،  ي َكَب ِ
نَْســاَن �ن ــا اْلإِ حياتنــا بشــهادة ربّنــا، ســبحانه، حيــاة كبــد ومشــّقة }َلَقــْد َخَلْقَن  

والّســعادة فيهــا ناقصــة، وقــّل أن تصفــو لأحــد، ولــو جلســت إىل إنســان، تحســبه ســعيداً، وفتــح لــك 

ة. وتــرى مــا المخــرج مــن هــذه الهمــوم؟ المخــرج هــو معرفــة  ي قلبــه همومــاً كثــ�ي
قلبــه، لوجــدت �ن

ــره. ــن ذك ــار م كث ــه، والإ ــس ب ــه، والأن ــه، ومحّبت الل

  جل عباداتنا ِذكر:

 ّ ي عباداتنــا لوجــد جّلهــا ذكــراً، فالّصــالة، وهــي عمــود الّديــن زاخــرة بالّذكــر، وحــ�ت
 لــو فّكــر أحدنــا �ن

ــا  ــَه ِقَياًم ــُروا اللَّ ــاَلَة َفاْذُك ــُم الصَّ ــِإَذا َقَضْيُت ــر }َف ــن الّذك ــ�ش م ــه أْن يك ــه، فعلي ــن صالت ــرج م ــا يخ عندم

ن بعــد  ي ســورة الجمعــة يرشــد اللــه ســبحانه المؤمنــ�ي
َوُقُعــوًدا َوَعــىَل ُجُنوِبُكــْم{ ) الّنســاء:103(، و�ن

ــاَلُة  ــِت الصَّ ــِإَذا ُقِضَي ــالح } َف ــبيَل الف ــك س ي ذل
ــر؛ لأّن �ن ــن الّذك وا م ــ�ش ــة إىل أّن يك ــالة الجمع أداء ص

ًا َلَعلَُّكــْم تُْفِلُحــوَن{ )الجمعــة :10(، ي اْلأَرِْض َوابَْتُغــوا ِمــْن َفْضــِل اللَّــِه َواْذُكــُروا اللَّــَه َكِثــ�ي ِ
وا �ن ُ  َفانَْتــرسشِ

ّ عندمــا تنتهي المناســك، فــإّن الحاّج مأمــور بأّل  ي شــعائره ومناســكه كلهــا، وحــ�ت
 والحــّج زاخــر بالّذكــر �ن

* رسائل ابن رجب الحنبىلي 2/ 802
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 يغفــل عــن الّذكــر: }َفــِإَذا َقَضْيُتــْم َمَناِســَكُكْم َفاْذُكــُروا اللَّــَه َكِذْكِرُكــْم آبَاَءُكــْم أَْو أََشــدَّ ِذْكــًرا{ ) البقــرة:200(،

 والّصيــام يبــدأ الصائــم يومــه فيــه بالّذكــر، وينهيــه بالّذكــر، والمســلم مأمــور بالّذكــر: } يَاأَيَُّهــا الَِّذيــَن 

تـّـب عــىل  ًا * َوَســبُِّحوُه بُْكــرًَة َوأَِصيــاًل{ )الأحــزاب:41 - 42(، ومــا ذاك إّل لمــا ي�ت ــَه ِذْكــًرا َكِثــ�ي آَمُنــوا اْذُكــُروا اللَّ

ن  ي الآيتــ�ي
ي آخرتــه، وهــذا مــا ورد �ن

ي دنيــاه و�ن
الّذكــر والتَّســبيح مــن ثمــار، تعــود عــىل المســلم بالنَّفــع �ن

ــَن  ــْم ِم ــُه ِلُيْخِرَجُك ــْم َوَماَلِئَكُت ي َعَلْيُك ــىلِّ ــِذي يَُص ــَو الَّ ــبحانه: } ُه ــول س . يق ن ــابقت�ي ن الس ــ�ي ن لالآيت ــ�ي التاليت

ُتُهــْم يَــْوَم يَْلَقْونَــُه َســاَلٌم َوأََعــدَّ َلُهــْم أَْجــًرا َكِريًمــا {  َ رَِحيًمــا * تَِحيَّ ن ــوِر َوَكاَن ِباْلُمْؤِمِنــ�ي الظُُّلَمــاِت ِإىَل النُّ

)الأحــزاب:43 - 44(، فاّلــذي يذكــر الله،ويســّبحه ينــال رحمتــه، وينــال دعــوات المالئكــة لــه بالرَّحمــة، ويخرج 

مــن ظلمــات الكفــر والمعصيــة إىل نــور الهدايــة والطّاعــة، ويحظــى بلقــاء ربـّـه، وبالأجــر الكريــم...

طأمنينة القلب بالذكر :  

ــا  ي ثمــاراً ل حــ� فيهــا، ويحســن بن
ــر نجــ�ن ــر، ونحــن بالّذك ــا الّذك ــا يرطّبه ــاة عندم ــب الحي ــا أطي  وم

ــِه  ــِر اللَّ أن نتوّقــف مــع بعضهــا. ومــن أهــّم هــذه الثمــار طمأنينــة القلــب، وســكينة النَّفــس }أََل ِبِذْك

ي حاجــة إىل مهّدئات 
، وليــس �ن ن ي حاجــة إىل أطبــاء نفســّي�ي

ُّ اْلُقُلــوُب{) الرّعــد:28(، فذاكــر اللــه ليــس �ن ن تَطَْمــ�أِ

ي صحــوه 
ي معّيــة ربـّـه، �ن

ء لــه قلبــه، وينــ�ي لــه طريقــه، فيشــعر أنـّـه �ن ي
ي كنــف ربـّـه، يــ�ن

أعصــاب، فهــو �ن

ي حــاىلي الّنعمــة والّنقمــة...، 
ي صّحتــه وســقمه، ويحــّس الرّضــا يمــالأ قلبــه �ن

ي عملــه وراحتــه، �ن
ورقدتــه، �ن

ن يفــزع الّنــاس، ول يخــاف لقــاء ربـّـه، بــل  وهــو ل يبطــر بنعمــة، ول يقنــط بنقمــة، وهــو ل يفــزع حــ�ي

يوقــن أّن موتــه يقــرّب الحبيــب مــن حبيبــه، وأنـّـه يخرجــه مــن ضيــق الّدنيــا إىل ســعة الآخــرة.

ي عالــم طغيــان المــاّدة قــّل ذكر الله عنــد كث�ي من النــاس، ووجدنا اللــه يبتىلي الّنــاس بالّدنيا، 
�ن  

ن تتقاتــل عــىل جيفــة، وهــو ســبحانه بذلك ســلبهم  اري حــ�ي فتنافســوا فيهــا، وغــدوا فيهــا كوحــوش الــ�ب

ت بينهــم العــداوات، وزادت عندهــم الُعَقــُد النفســّية، وهربــوا إىل المحرّمــات  طمأنينــة القلــب، وكــ�ش

ــه. ــه إلي ــرار من ــه، والف ــىل الل ــال ع قب ــه إّل الإ ــس ل يبّل ــأ الّنف ــوا أّن ظم ــا، ونس ــّدرات ونحوه ــن مخ  م
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 فوائد الذكر:

ي أَْذُكْرُكــْم{  ِ
ي المــالأ الأعــىل }َفاْذُكــُرو�ن

مــن فوائــد الّذكــر الجليلــة أّن مــن يذكــر اللــه يذكــره اللــه �ن  

ّ )أَنـَـا ِعْنــَد ظَــنِّ  ي الحديــث القــدسي
) البقــرة:152(، فيــا هنــاه مــن ذكــر اللــه، فغــدا مذكــوراً عنــد اللــه! و�ن

ــُه  ُ ــاَلإٍ َذَكرْت ي َم ِ
ي �ن ِ

ــَر�ن ، َوِإْن َذَك ــِ�ي ي نَْف ِ
ــُه �ن ُ ــِه َذَكرْت ي نَْفِس ِ

ي �ن ِ
ــَر�ن ــِإْن َذَك ، َف ي ِ

ــَر�ن ــُه ِإَذا َذَك ــا َمَع َ ، َوأَن ي ــِدي �بِ َعْب

ي  ِ
ــوَن �ن ــًة يَطُوُف ــِه َمالَِئَك ــث: ) ِإنَّ ِللَّ ي الحدي

ــا ورد �ن ــن م ــائر للّذاكري ــن البش ــْم()1(، وم ٍ ِمْنُه ْ ــ�ي ــاَلإٍ َخ ي َم ِ
�ن

ــوا ِإىَل َحاَجِتُكــْم، َقــاَل:  ــَه تََنــاَدْوا: َهُلمُّ ْكــِر، َفــِإَذا َوَجــُدوا َقْوًمــا يَْذُكــُروَن اللَّ ــُرِق يَْلَتِمُســوَن أَْهــَل الذِّ الطُّ

ــا( )2( نَْي ــَماِء الدُّ ــْم ِإىَل السَّ ــْم ِبأَْجِنَحِتِه ونَُه َفَيُحفُّ

ــوا  ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــاىل: }يَاأَيَُّه ــه تع ــرأ قول ــا أن نق ــداء، ولن ــىل الأع ــ�ة ع ــر الّن ــار الّذك ــن ثم وم  

ــوف  ــام الّصف ــد التح ــال:45(، وعن ــوَن{ )الأنف ــْم تُْفِلُح ًا َلَعلَُّك ــ�ي ــَه َكِث ــُروا اللَّ ــوا َواْذُك ــًة َفاثُْبُت ــْم ِفَئ ِإَذا َلِقيُت

ــالة إىل ذكــر، والّذكــر مــن أكــ�ب العــّدة عــىل  ي المعركــة، ويتعــّذر إقامــة صــالة الخــوف تتحــّول الصَّ
�ن

ــل. ــوع الحب ــر ومقط ــه بالّذك ــع الل ــل م ــول الحب ن موص ــ�ي ــرق ب ــداء، وف الأع

ًا  اِكِريــَن اللَّــَه َكِثــ�ي ي ذكرنــا للــه نحّصــل أعظــم الثــواب، ولنــا أن نتلــو قــول ربّنــا: }َوالذَّ
ونحــن �ن  

ــا { )الأحــزاب:35(، ففــي الّذكــر مغفــرة للّذنــوب، وفيــه  ــًرا َعِظيًم ــرًَة َوأَْج ــْم َمْغِف ــُه َلُه ــدَّ اللَّ ــَراِت أََع اِك َوالذَّ

ــم.  ــر العظي الأج

كذلــك فنحــن بذكر الله نســلم من وســاوس الّشــيطان، والّشــيطان يخنــس إذا ذكــر العبد ربّه،   

ز بوساوســه بمجــرَّد أن يغفــل المــرء عــن ذكــر ربـّـه، دّل عــىل ذلــك قولــه تعــاىل: }َواتـْـُل َعَلْيِهْم  ولكّنــه يــ�ب

ــْيطَاُن َفــَكاَن ِمــَن اْلَغاِويــَن { ) الأعــراف:175(، فالّشــيطان  ــِذي آتَْيَنــاُه آيَاِتَنــا َفانَْســَلَخ ِمْنَهــا َفأَتَْبَعــُه الشَّ نََبــأَ الَّ

ن الفــرص، إْن رأى غفلــة هجــم، فــإذا رأى العبــد ذاهــالً عــن ذكــر ربـّـه مــالأ وقتــه بمــا يجــّر عليــه  ّ يتحــ�ي

ي ذلــك أّن المــرء إذا اعتاد عىل 
الأوزار مــن غيبــة، ونميمــة، ولغــو، وهــذر، وكالم فحــش...، والخطــورة �ن

1. صحيح البخارّي، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعاىل: }ويحذركم الله نفسه{ ]آل عمران: 28[.

عوات، باب فضل ذكر الله عّز وجل. 2. صحيح البخارّي، كتاب الدَّ
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ي كّل أوقاته.
 فحــش القــول جــرى عــىل لســانه، ولكّنــه إذا تعــّود عــىل ذكــر الله جــرى الّذكــر عــىل لســانه �ن

ي أن يــراه اللــه حيــث نهــاه،  ومــن فوائــد الذكــر أّن الذاكــر يحــّس مراقبــة اللــه لــه، فيســتح�ي  

يــراه، وبهــذا يحّســن ســلوكه. كأنّــه  اللــه  الإحســان؛ فيعبــد  إىل مقــام  ويجتهــد لأن يصــل 

 ّ ي ي ســّنة الّنــ�ب
ي القــرآن، وبعضهــا ورد �ن

مــن فضــل اللــه علينــا أن عّلمنــا أذكاراً، بعضهــا جــاء �ن  

ي الخ�ي 
العدنــان، صــىّل اللــه عليــه وســّلم، والمســلم الــذي يحــرص عليهــا، ويعتــاد عــىل تَردادهــا يجــ�ن

ة، والّدعــاء ذكــر، وعبــادة، دّل عــىل ذلــك قــول اللــه عــّز وجــّل: }َوَقــاَل َربُُّكــُم  ، ومنهــا أدعيــة كثــ�ي الكثــ�ي

ــَم َداِخِريــَن {)غافــر:60(، وحقيقــة  ي َســَيْدُخُلوَن َجَهنَّ ِ
ُوَن َعــْن ِعَبــاَد�ت ي أَْســَتِجْب َلُكــْم ِإنَّ الَِّذيــَن يَْســَتْك�بِ ِ

اْدُعــو�ن

؛  وا مــن ذكــره، وذكرهــم للــه هــي عالمــة خــ�ي الأمــر أّن المــرء يغبــط أولئــك الذيــن هداهــم اللــه فأكــ�ش

فمــن أحــّب أحــداً أكــ�ش مــن ذكــره. ومــن جميــل مــا ســمعت أّن إحداهــّن، وكان يُْشــَهُد لهــا بالّصــالح، 

ي أرذل العمــر بفقــدان الّذاكــرة) الزَّهايمــر(، فظــّل 
كــر لربّهــا، وشــاء اللــه أن ابتليــت �ن كانــت دائبــة الذِّ

ّ فارقــت الحيــاة، ولــم يخــرج مــن فمهــا كلمــة ســوء واحــدة، ومــن  ذكــر اللــه يجــري عــىل لســانها حــ�ت

الّنــاس مــن يصــاب بهــذا المــرض فــال يخــرج مــن لســانه إّل فحــش القــول؛ ذلــك أّن لســانه كان متعــّوداً 

عــىل ذلــك، فليعــّود أحدنــا لســانه عــىل حســن القــول، ومــن أحســن القــول ذكــر اللــه.

خامتة:

ي 
ــا�ن ــا مع ي قلوبن

ــتقّر �ن ــه، وأن يس ــر الل ــن ذك ــ�ش م ، إىل أن نك ن ــ�ي ــارسش المؤمن ــا، مع ــا أحوجن م  

ــن  ــه، ونح ــا وحفظ ــة ربّن ــة إىل معون ــة بحاج ــة المحتّل ــالد المقّدس ــذه الب ي ه
ــن �ن ــه! ونح ــم الل تعظي

ّ مــن غــ�ي قتــل وتخويــف،  ي
ــعب الفلســطي�ن ويــع، وقــّل أن يمــّر يــوم عــىل الشَّ َّ نتعــرّض إىل القتــل وال�ت

ــم،  ــزداد عدده ــوم ي ي كّل ي
ــل، و�ن ــهداء طوي ــب الشُّ ــكات، وموك ــات والممتل ــىل المقّدس ــداء ع واعت

لهّيــة، ويســّبون الّديــن، وكان  ن يســمع نفــراً مــن أبنــاء شــعبنا يســّبون الــّذات الإ ويحــزن المســلم حــ�ي

حريـّـاً بهــم أن يقــّدروا اللــه حــّق قــدره، وأن يعــّزروه، ويوّقــروه، ويســّبحوه بُكــرة وأصيــالً، وهيهــات أن 

! ن ينــ� اللــه َمــْن تجــّرأ عــىل أمــر عظيــم، يخــرج صاحبــه مــن المّلــة، ويخرجــه مــن عــداد المســلم�ي



سراء ل�ة ال�إ م�ج

88

العدد 153  رمضان / شوال 1442هـ  نيسان / آيار 2021م

مســاجد إســطنبول ومعاملهــا واإلنجــازات 

ــة  الحديث

شاهدة عىل عراقتها واصالتها وتطورها

أ. يوسف عدوي

  باحث وكاتب ومحارض جامعي

املقدمة  

 ، ي
ي مقــال ســابق عــن مدينــة إســطنبول مــن حيــث موقــع المدينــة الجغــرا�ن

تحدثــت �ن  

ــح  ــق الفت ــ�، وتحق ــباب الن ــنة 1453م، وأس ــح س ــة الفت ــا، وقص ــا، وأهميته ــاحتها، وتاريخه ومس

ــأبرز  ــال س ــذا المق ي ه
ــرب. و�ن ــعار الع ي أش

ــحر �ن ــة الس ــطنبول مدين ــة، وإس ــالمي للمدين س كي الإ
ــ�ت ال

ي ل يمــل البــ� 
ي تســتعمر شــغاف القلــوب، والــ�ت

جوانــب أخــرى متعلقــة بهــذه المدينــة الســاحرة الــ�ت

ي هــذا المقــال عــىل 
ي الذاكــرة، وســأركز �ن

اً �ن ، فتحتــل جــزءاً كبــ�ي ي
مــن الكــف عــن رؤيتهــا؛ لجمالهــا الربــا�ن

ي المدينــة، آمــال مــن التمكــن 
نجــازات الحديثــة �ن مســاجد المدينــة، والأماكــن التاريخيــة، والأثريــة، والإ

كي أورهــان بامــوق، الحائــز عــىل جائــزة نوبــل لــالآداب 
ي روايــة الكاتــب الــ�ت

لحقــاً مــن تقديــم قــراءة �ن

ــة(. ــات والمدين ــطنبول الذكري ــنة 2006م،  إس س

إسطنبول   

ــث  ــن حي ــم م ي العال
ــة �ن ــابع مدين ــ�ب س ــدم، تعت ي الق

ــة �ن ــة مغرق ــة عريق ــطنبول مدين اس  

ــة )39( مقاطعــة، أهمهــا: مقاطعــة بــك  عــدد الســكان )20( مليــون نســمة، وتغطــي مســاحة المدين

ــها،  ــا، وكنائس ــامخة، ومعالمه ــاجدها الش ــروي مس ــكودار، وخلقيدونية.ت ــككطاش، وأس ــل، وبش أوغ

ات متعاقبــة لحضــارات مختلفــة؛  ة ومزدهــرة، وماثلــة عــىل فــ�ت ي ظلــت حــاصن
تها الــ�ت وأحياؤهــا ســ�ي

اً، مــن  ن ــاً متمــ�ي اً ازدهــاراً عمراني ، حيــث شــهدت أخــ�ي بفضــل موقعهــا، ومينائهــا، وحضورهــا الــدوىلي
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ي 
ة جــداً، والمســاجد الــ�ت بنــاء مصانــع ضخمــة ومتنوعــة، ومؤسســات، ومستشــفيات، ومطــارات كبــ�ي

ســالمية، والحضاريــة. ورس  تحفــظ مكانتهــا التاريخيــة، وتشــهد عراقتهــا، ومركزيتهــا، وتصــون هويتهــا الإ

ج  ن التعلــق بهــذه المدينــة، يعرفــه مــن يســكنها الــذي يعلــم مــا بداخلهــا، ويعلــم أرسارهــا، ففيهــا يمــ�ت

ي العالــم مــن 
تيــب إســطنبول الثامــن �ن عبــق التاريــخ، وتطــور الحضــارة، وتكنولوجيــا العــ�، لهــذا ف�ت

حيــث زيــارة الســياح لهــا عــام 2018م، فزارهــا أكــ�ش مــن )13( مليــون ســائح دوىلي مــن خــارج تركيــا، 

ي ســنة 
ي عــدد الزائريــن والســياح، حيــث زار الدولــة �ن

وســنة 2019م حطمــت تركيــا الأرقــام القياســية �ن

كيــة، وكانــت إســطنبول المدينــة  2019م )52( مليــون ســائح، كمــا صحــت وزارة الثقافــة والســياحة ال�ت

كــ�ش زيــارة، فوصــل عــدد زائريهــا )15( مليــون ســائح. الأ

ن تركيــا وأوروبــا، وحــ�ت العالــم، إذ اضطلعــت  ة إســطنبول تمثــل أهــم تشــابك بــ�ي فحــاصن  

ي تدعمــت عــ�ب الزمــن الطويــل 
، وهــي الوظيفــة الــ�ت ي بوظيفــة الواجهــة الحدوديــة، والتشــابك العصــ�ب

باســتقبالها ســكاناً مــن أصــول مختلفــة؛ ممــا أضفــى عليهــا طابــع التنــوع، وأدت دور فضــاء العبــور؛ 

)1(. وقــال فيهــا نابليــون: “ لــو كانــت الدنيــا 
ي
ثــ�ن ي منطقــة المضائــق، فجســدت التعــدد الإ

لوقوعهــا �ن

ة جــداً كانــت  مملكــة واحــدة، لكانــت إســطنبول أصلــح المــدن لتكــون عاصمــة لهــا “)2( ولأهميتهــا الكبــ�ي

ي 
ي كتبهــا �ن

ي مذكراتــه الــ�ت
روســيا ودول أوروبــا تســعى جاهــدة لأن تســيطر عليهــا، كمــا قــال نابليــون �ن

اطورية  منفــاه بجزيــرة ) ســانت هيالنــا (: أنــه حــاول عــدة مــرات التفــاق مــع روســيا عــىل اقتســام الم�ب

ي امتالكهــا، ونابليــون يــ� عــىل عــدم 
العثمانيــة، وكانــت العقبــة إســطنبول، فقــد كانــت روســيا تلــّح �ن

اطوريــة كاملــة.)3(  ي نظــره تســاوي ام�ب
تســليمها، فكانــت المدينــة وحدهــا �ن

ن  اوح بــ�ي ي العــام 1453م يــ�ت
ي �ن

كان عــدد ســكان القســطنطينية قبــل أن يفتحهــا محمــد الثــا�ن  

ي العــام 1478م بلــغ عــدد الســكان )80000( نســمة، حيــث بعــد الفتح 
)40000( و)60000( نســمة، و�ن

كيــة )دار الســالم(، حيــث لــم تمــض  ي بال�ت
ي بتســميتها إســالمبول، وتعــ�ن

قــام الســلطان محمــد الثــا�ن

، ص308.  ي
1. من آسيا الصغرى إىلي تركيا، ميشيل برونو، ترجمة معاوية سعيدو�ن

2. محمد الفاتح، د. سالم الرشيدي، ص54 .
ن العقيدة والقيادة، محمود شيت خطاب، ص356. 3. ب�ي

مساجد إسطنبول ومعاملها واإلنجازات الحديثة
ا�ت �ي د�ج

أ
ا
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أيــام قليلــة عــىل فتحهــا حــ�ت ســادها الأمــن والســتقرار، وأّمهــا النــاس مــن كل حــدب وصــوب، ول 

 ، ن ن والمضطهديــن بــدون تميــ�ي ســّيما أهــل الختصــاص، والعلــم، وأصبحــت ملجــأ لآلف المظلومــ�ي

ــن  ــل م ــاك بواب ــة هن ــم الكنيس ــن أصابته ــا الذي ــبانيا ويهوده ــرب إس ــن ع ــ�ي م ــا كث ــق، وأّمه ول تفري

ــح أن يجعــل  ــع، واســتطاع محمــد الفات أ والحصــن المني ــدا�ن ــل والعــذاب، ففــروا إىل الحضــن ال القت

ضافــة إىل كونهــا جّنــة الدنيــا، وأجمــل عواصــم العالــم قاطبــة، أن يجعلهــا مركــزا ً  مــن إســالمبول بالإ

اف بعظمتهــا،  ق والغــرب عــىل العــ�ت للسياســة العالميــة، ومحــوراً لهــا، الأمــر الــذي حمــل دول الــرسش

.)
1

وقوتهــا، وســلطانها )*

ي إســطنبول 
، شــيدت �ن ومنــذ عهــد الســلطان ســليمان الأول، حــ�ت بدايــة القــرن الســابع عــرسش  

ي تصميــم معظمهــا 
ي يعــود الفضــل �ن

ــ�ت ــة ال ي الديني
ــا�ن ي كانــت تضــم )500( مســجد، أجمــل المب

ــ�ت ال

إىل المهنــدس ســنان )1489 - 1588م( وأصبحــت العاصمــة العثمانيــة القلــب الســياسي والقتصــادي 

ســالمي، ونحــو العــام 1500م بلــغ عــدد الســكان )500( ألــف نســمة. وكان مــن  ي للعالــم الإ
والديــ�ن

ــطنبول  ة إس ــاصن ــو ح ــف نم ــة، توق ــة العثماني اطوري ــار الم�ب ــة الأوىل، وانهي ــرب العالمي ــج الح نتائ

كيــة إىل أنقــرة، وإن كانــت إســطنبول ُجــرّدت مــن كل وظائــف  مؤقتــاً، خاصــة بعــد نقــل العاصمــة ال�ت

ــار  ــر، وباعتب ــاد والفك ي القتص
ــادي �ن ــا الري ــىل دوره ــت ع ــد حافظ ــة، فق ــدة ومركزي ــة موح إدارة دول

اطوريــات متعــددة القوميــات والديانــات والثقافــات، ورثــت تراثــاً  م�ب إســطنبول العاصمــة القديمــة لإ

نطيــة، والعثمانيــة، وكانــت مــن ســنة 1517م إىل  ن معماريــاً وأثريــاً غنيــاً جــداً بمكوناتــه الرومانيــة، والب�ي

ســالمية، ول تــزال حــ�ت اليــوم مقــر البطريركيــة المســكونية اليونانيــة  ســنة 1924م مقــراً للخالفــة الإ

ــية. الأرثوذكس

ــوب  ــدت ث ــد ارت ــت ق ــّوع، وكان ــا المتن جع طابعه ــ�ت ــطنبول تس ة أن إس ــ�ت ــذه الف ــظ ه نالح  

ــول  ي قب
دد �ن ــ�ت ــر، وت ــ�ش الآخ ي تخ

ــ�ت ــة ال ــة  المعتدل جوازي ــدة، وال�ب ــة الجدي ــة العثماني الأيديولوجي

ســطنبوليون تختلــط لديهــم روح  أســاليب العيــش الأجنبيــة. فيقــول الكاتــب ميشــيل برونــو “ الإ

ين والبحرين، غسان هرماس، ص-173 ص174.  *محمد الفاتح، سلطان ال�ب
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ــن  ــرون م ــم ينف ــب، فه ــره الأجان ــة، وك ــل: العن�ي ــة، مث ــ�ش عالمي ــر أك ــة، وظواه ــة المحلي العصبي

ــن الأفارقــة، والســياح العــرب”.)1( ، والعمــال المهاجري ن ــ�ي ، والأرمــن، واليوناني ن اليهــود، والمســيحي�ي

ي البــالد، وأول 
ي تركيــا، وأول مينــاء تجــاري �ن

ن إســطنبول أنهــا أهــم قطــب اقتصــادي �ن مــا يمــ�ي  

ي 
ة، كمــا أنشــئت فيهــا أول بورصــة ماليــة �ن مركــز تجــاري بأســواقها الضخمــة، ومراكزهــا التجاريــة الكبــ�ي

ي العــام 1985م، وتبــوأت مكانــة العاصمــة الجامعيــة بامتيــاز، ففيهــا )22( جامعــة 
ق الأوســط �ن الــرسش

و)3( مــدارس عســكرية، وكانــت عاصمــة الثقافــة الأوروبيــة للعــام 2010م، وكان مخططــاً أن تقــام 

ــام 2020م. )2( ــة لع ــة الصيفي ــاب الأولمبي ــا الألع فيه

أهم األماكن الدينية والتاريخية واألثرية يف إسطنبول:  

ي تجــذب الســياح وتســتهويهم، فــال تخلــو أي 
     تمتــىلأ إســطنبول بالأماكــن الســياحية، والمعالــم الــ�ت

عجــاب، والوقــوف عنــده، ومــن أهــم  زاويــة مــن زوايــا المدينــة مــن معلــم مهــم يســتحق الزيــارة والإ

ي قمــت بزيارتهــا مســتمتعاً، ومندهشــاً بجمالهــا، ومعانيهــا، ومضامينهــا:
هــذه المعالــم، والــ�ت

ي ســنة 1609م، 
  - جامــع الســلطان أحمــد، ويطلــق عليــه أيضــاً المســجد الأزرق، حيــث بــ�ن

ن  ي يمكــن مشــاهدتها مــن مســافات بعيــدة جــداً، ويتمــ�ي
ومشــهور بقبابــه المتدرجــة، ومآذنــه الســتة الــ�ت

. ي
بتصميمــه الداخــىلي المرصــع بالأزهــار المصنوعــة مــن البــالط الأبيــض والأزرق عــىل الطــراز العثمــا�ن

ي عهــد الســلطان 
ي القــرن الســادس الميــالدي، و�ن

    - آيــا صوفيــا، وهــي كنيســة كتدرائيــة بنيــت �ن

ي 
ي القــرن الخامــس عــرسش تحولــت إىل مســجد، ثــم تحولــت إىل متحــف ديــ�ن

ي )الفاتــح( أي �ن
محمــد الثــا�ن

عــام 1935م.

ــه إىل  ة بنائ ــ�ت ــود ف ــطنبول، تع ي إس
ــا �ن ــراج، وأقدمه ــل الأب ــن أجم ــد م ــو واح ــة، ه ــرج غلط    - ب

اً. يوجــد بالــدور  العصــور الوســطى ســنة 1348م، ويوجــد بمنطقــة غالطــة، ويبلــغ ارتفاعــه )67( مــ�ت

العلــوي منــه  مقهــى ومطعــم، ممــا يعطــي جمــال المنظــر المطل عــىل إســطنبول، ومضيق البوســفور 

1. من آسيا الصغرى إىل تركيا، مرجع سابق، ص327 .
ي 15/ 1 /2020م . 

http://www.ferdoselhayat.com/article/444/page4aid=444 .2، أمكن الرجوع إليه �ن
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ن  ن البحــر الأســود وبحــر مرمــرة، ويعتــ�ب مــع مضيــق الدردنيــل الحــدود الجنوبيــة بــ�ي ) مضيــق يصــل بــ�ي

اً. ن قــارة آســيا وأوروبــا، ويبلــغ طولــه )30 كــم( يعطيهــا روعــة، وتمــ�ي

ــة  اطوري ــم الم�ب ي حك
ــن �ن ي ن الأخ�ي ــالط�ي ــتة س ــكنها الس ــث س ــيكطاش، حي ــة بش    - منطق

ي البوســفور، حيــث توجــد فيهــا الفنــادق الفاخــرة، والمتاحــف، 
العثمانيــة، وتعــد أول منطقــة ســكنية �ن

اغان،  ن ــ�ي ــور س ــ� إخالم ــر، وق ــأ البواخ ــاعة، ومرف ــرج الس ــات، وب نه ــواق، والمت�ن ــس، والأس والكنائ

ن آســيا وأوروبــا، ومســجد أورتاكــوي، وكلهــا  وقــ� ضولمةباخجــة، والجــرس المعلــق الــذي يربــط بــ�ي

ي الروعــة والجمــال، وفيهــا عبــق التاريــخ، وروح الحضــارة والأصالــة والعراقــة.
غايــة �ن

ي عهــد الدولــة العثمانيــة، 
ي الــذي تــم بنــاؤه �ن

   - قــر ضوملــة باخجــة، وهــو القــ� الثــا�ن

ي العالــم، كانــت قــد أهديــت للســلطان مــن 
كــ�ب والأضخــم �ن ي الداخــل عــىل ثريــا تعتــ�ب الأ

ويحتــوي �ن

الملكــة فكتوريــا.

  - متحــف الفــن اإلســالمي، ويحتــوي عــىل مــا يقــارب )40000( تحفــة، تعــود إىل العــ� 

. ــوكي ، والممل ي
، والســلجو�ت ي

العثمــا�ن

   - تلــة العرايــس، وهــي عبــارة عــن حديقــة جميلــة جــداً، تقــع عــىل جبــل مرتفــع، يطــل عــىل 

ي القســم الآســيوي مــن المدينــة، وكانــت عــادة أهــل إســطنبول ذهــاب 
المدينــة، وتقــع هــذه التلــة �ن

العــروس يــوم عرســها إليهــا؛ للتقــاط الصــور هنــاك، والمكــوث فيهــا جــزءاً مــن وقــت نهــار عرســها، 

ى مســاجد إســطنبول ومآذنهــا، وأحياءهــا، فهــي أعــىل التــالل  ة جــداً، فــ�ت ن والتلــة تتمتــع بإطاللــة ممــ�ي

طاللــة مدينــة إســطنبول  الســبعة المحيطــة بالمدينــة إحاطــة الســوار بالمعصــم، فتبــدو مــن هــذه الإ

، وفيهــا تســتمتع بمنظــر رائــع ل يضاهــى، وهــو  ي لوحــة فنيــة رائعــة، تشــمل طرفيهــا الآســيوي والأورو�ب

منظــر غــروب الشــمس مــن أعــىل التلــة.

ن الدولــة العثمانيــة    - قــر طــوب قــايب، وهــو أكــ�ب قصــور المدينــة، ومركــز إقامــة ســالط�ي

ــه  ــىل الل ــول، ص ــردة الرس ــل ب ــالمية، مث س ــار الإ ــض الآث ــوي بع ــرون )1465 - 1856م( يح ــة ق لأربع
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اث العالمــي، ووصــف عــىل أنــه مــن  عليــه وســلم، وســيفه، وصنفتــه منظمــة اليونســكو كموقــع للــ�ت

ي 3 /4 /1924م 
كيــة �ن ي الدولــة العثمانيــة، وحولتــه الحكومــة ال�ت

ي �ن
أفضــل الأمثلــة عــىل التنــوع الثقــا�ن

إىل متحــف يؤّمــه الــزوار مــن كافــة أصقــاع الأرض.

ي البحــر، ويعتــ�ب إرثــا 
ي إســطنبول، موجــود �ن

  - بــرج البنــات، وهــو مــن أشــهر معالــم الســياحة �ن

ء بالآثــار، والمعالــم التاريخيــة القديمــة. ي المدينــة، وهــو مــىلي
اً �ن ن تاريخيــاً متمــ�ي

ي القســم الآســيوي، ويحتــوي عــىل أكــ�ش مــن )10000( لعبــة، تــم جمعهــا 
  - متحــف الألعــاب، ويقــع �ن

ات تاريخيــة مختلفــة. مــن كافــة أنحــاء العالــم، وتمثــل فــ�ت

ــي  ــم الطبيع ــا بالحج ــم )70( نموذج ، وتض ي ــم الأورو�ب ي القس
ــع �ن ــورات، تق   - أرض الديناص

ــاد. ــداسي الأبع ــرسح س ــ�ب م ، وأك ــ�ي ــف مث ــب متح ــورات إىل جان للديناص

ســطنبول،  ن بمجســمات وهيــاكل لإ ، ويتمــ�ي ي ي القســم الأورو�ب
  - معــرض الشــوكوالتة، يقــع �ن

ومعالمهــا الســياحية، مصنوعــة بشــكل كامــل مــن الشــوكولتة، ويتألــف مــن )4( صــالت عــرض، وهــو 

ي العالــم.
تجربــة رائعــة وفريــدة �ن

   - ومــن المتاحــف أيضــاً، متحــف الطــريان، ومتحــف الشــمع. ومــن الحدائــق الجميلــة 

ي العالــم بعــد 
و( �ن ي المدينــة أقــدم )مــ�ت

الرائعــة، حديقــة ميناتــورك. ول يفوتنــا أن نذكــر أنــه يوجــد �ن

. ي حــي بيوغلــو الشــه�ي
اً، ويقــع �ن ي عــام 1875م، بطــول ) 573 ( مــ�ت

لنــدن ونيويــورك، حيــث أقيــم �ن

ن أطول  - جــرس البوســفور، وهــو أحــد الجرسيــن اللذيــن يصالن أوروبــا بآســيا، ويعت�ب المركــز الرابع بــ�ي

اً. ا، بعــرض )39( م�ت ي العالــم عنــد اكتمالــه ســنة 1973م، ويبلغ طولــه ) 1510( م�ت
 الجســور المعلقــة �ن

مساجد إسطنبول:  

كية   ي المدينة حســب البيانــات الصادرة عن مديرية الشــؤون الدينيــة ال�ت
يبلــغ عــدد المســاجد �ن  

ي عــدد المســاجد، تليهــا مدينــة قونيــا 
ي تركيــا �ن

)3269( مســجداً، لــذا تعتــ�ب إســطنبول المدينــة الأوىل �ن

) 3046 ( مســجداً، ثــم العاصمــة أنقــرة ) 2817 ( مســجداً، ثــم مدينــة سمســون الواقعــة عــىل البحــر 



سراء ل�ة ال�إ م�ج

94

العدد 153  رمضان / شوال 1442هـ  نيسان / آيار 2021م

 )
1

ي عمــوم تركيــا هــي ) 82693(مســجداً.)*
 الأســود ) 2621 ( مســجداً. وآخــر إحصائيــة لعــدد المســاجد �ن

ي توحــي كلهــا بالعراقــة، 
ي إســطنبول حيــث قمــت بزيــارة  العديــد منهــا، والــ�ت

ومــن أهــم المســاجد �ن

ســالمي وجمالــه: كي الإ
والــذوق الرفيــع، ودقــة الفــن الــ�ت

ي 
ي أيــوب الأنصــاري - وهــو مســجد عثمــا�ن ي أ�ب    - مســجد أيــوب ســلطان - نســبة إىل الصحــا�ب

 ، ي ، مــن إســطنبول بالقــرب مــن القــرن الذهــ�ب ي ي الجانــب الأورو�ب
ي منطقــة أيــوب �ن

قديــم جــداً موجــود �ن

ي بعــد الفتــح بخمــس ســنوات، أي ســنة 1458م، وهــو أول 
ويقــع خــارج أســوار القســطنطينية، بــ�ن

مســجد بنــاه المســلمون بعــد فتــح القســطنطينية عــام 1453م.

ي 
ي منطقــة بشــيكطاش المكتظــة بالســكان �ن

ي يقــع �ن
  - جامــع ســنان باشــا، وهــو مســجد عثمــا�ن

ي الشــه�ي ســنان آغــا، المعــروف بمعمــار ســنان، بأمر من 
إســطنبول، بنــاه المهنــدس المعمــاري العثمــا�ن

ي 1221/ 1553م.
ي �ن

، القبطــان ســنان باشــا، قائــد البحريــة العثمانيــة، الــذي تــو�ن ي
 أمــ�ي البحــر العثمــا�ن

ــح  ي ــه صن ــنة 1479م،وفي ــجد س ــذا المس ي ه
ــ�ن ــح، ب ــد الفات ــلطان محم ــجد الس  - مس

كية،  ســالمية ال�ت ي منطقــة الفاتــح، ويعــد مثــالً عظيمــاً عــىل فــن العمــارة الإ
الســلطان الفاتــح، ويوجــد �ن

ــطنطينية،  ــح القس ــم فات ــىل اس ــمي ع ــة، وس ــارة القديم ــن العم ــور ف ــن تط ــة م ــة مهم ــل مرحل ويمث

ــة مصممــة  ــة الداخلي ــة، والقب ــن بالجن ي ة المبرسش ــل أســماء العــرسش ي المســجد بخــط جمي
وشــاهدت �ن

؛ مــن خــزف، وحديــد،  ي المســجد يــدل عــىل الدقــة، والهتمــام الكبــ�ي
بشــكل جميــل جــداً، وكل مــا �ن

هــا.. ورســومات، ونقــش، وغ�ي

ــد  ــجد الوحي ــو المس ــة، وه ــرج غالط ــن ب ــرب م ــطنبول، بالق ــمال إس ــع ش ــرب، يق ــع الع  - جام

 ، ي ي بالطريقــة الأندلســية، ومنارتــه المربعــة تشــبه منــارات الأندلــس، والمغــرب العــر�ب
كيــا الــذي بــ�ن ب�ت

قيــة قــ�ب القائــد العســكري الأمــوي مســلمة بــن  ويوجــد خــارج المســجد مــن الجهــة الجنوبيــة الرسش

عبــد الملــك.

ي 17 /1 /2020م .
* http://www.palweather.ps/ar/node/6364.htm، أمكن الرجوع إليه �ن
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ي منطقة أيــوب، بالقرب من مســجد 
ي قديــم �ن

- جامــع زال محمــود باشــا، وهــو مســجد عثمــا�ن

. ن ي التقليــدي المتم�ي
ن بطــرازه العثمــا�ن  الســلطان أيــوب، والمســجد مــن تصميم المهندس ســنان، ويتمــ�ي

ي 
ي شــارع بربــروس �ن

ي عــام 1885م، ويقــع �ن
 - جامــع يلــدز، أنشــأه الســلطان عبــد الحميــد الثــا�ن

ي إســطنبول.
ي شــاهدتها �ن

بشــيكطاش، وهــو مــن أجمــل المســاجد الــ�ت

ي حــي أدرنــة باســطنبول، بنتــه مهرمــاه ســلطان ابنــة 
 - جامــع مهرمــاه الســلطان، يقــع �ن

ن بدقــة  ، وصممــه وبنــاه المهنــدس ســنان، وهــو مســجد جميــل، ويتمــ�ي ي
الســلطان ســليمان القانــو�ن

ــع. التصميــم، والفــن المعمــاري الرائ

 - ومن املساجد األخرى الجميلة

ــي  ــع بح ــا، ويق ــي باش ــش ع ــجد كيليت ــع: مس ي الرائ
ــا�ن ــاري العثم ــن المعم  ذات الف

ــة  ــة هضب ــىل قم ــد ع ــاهزاده، ويوج ــجد ش ــطنبول، ومس ــو بإس ــاي أوغل ــة ب ــة بمديري طوبهان

ي منطقــة الفاتــح، ويقابلــه مبــ�ن بلديــة إســطنبول،  ومســجد أورطــة كــوي، ويطلــق عليــه 
�ن

أيضــاً المســجد المجيــدي، ويقــع عــىل شــاطئ مضيــق البوســفور، ومســجد أيازما، ومســجد 

ي 
ــاء الرئيــس �ن ي منطقــة مرمــرة، المين

ــا الواقــع �ن ــتم باش ــجد رس ــة، ومس ــة باغج دوم

إســطنبول، وصممــه المهنــدس ســنان، ومســجد زيــرك كليــه، ومســجد فــريوز آغــا، 

هــا مــن المســاجد الرائعــة والجميلــة. وغ�ي

من اإلنجازات الحديثة املتميزة يف إسطنبول  

ــة،  ــة، وعلمي ــة عمراني ــراً حرك ــاص مؤخ ــكل خ ــطنبول بش ــة إس ــام ومدين ــكل ع ــا بش ــهدت تركي     ش

ــازات: نج ــات، والإ ــورات والمحط ــذه التط ــرز ه ــل أب ــداً، ولع ة ج ــ�ي ــة كب وحضاري

ي منطقــة المســجد،  وهــو 
ة أشــجار الــرسو والصنوبــر �ن - بنــاء مســجد تشــامليجا أي حقــل الــرسو، لكــ�ش

ي القســم الآســيوي مــن إســطنبول، تــم افتتاحــه يــوم الجمعــة 23 /5/ 
ــا يقــع �ن ي تركي

أكــ�ب مســجد �ن

ــة بمنطقــة إســكودار، وأقيــم عــىل  ي المدين
2019م، وهــو تحفــة إســطنبول، يقــع عــىل أعــىل قمــة �ن

مساجد إسطنبول ومعاملها واإلنجازات الحديثة
ا�ت �ي د�ج

أ
ا
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كــ�ش مــن )63( ألــف مصــل، ويضــم قاعــة مؤتمــرات، ومتحفــاً،  مســاحة )15( ألــف مــ�ت مربــع، ويتســع لأ

اً جــداً للمركبــات، ويعتــىلي المســجد )6( مــآذن، و )30(  ومكتبــة عامــة، ومعرضــاً للفنــون، وموقفــاً كبــ�ي

ه والســتمتاع بمنظــر إطاللتهــا  ن دونمــاً حدائــق حــول المســجد؛ ليتمكــن المصلــون والزائــرون مــن التــ�ن

، وعــىل  ي ف عــىل الشــطرين: الآســيوي، والورو�ب ي تعتــ�ب مــن أجمــل إطــاللت إســطنبول؛ كونهــا تــرسش
الــ�ت

جــزء مــن بحــر مرمــرة، ويمكــن مشــاهدة المســجد بســهولة مــن جميــع مناطــق إســطنبول.

ي العالــم، وهــو مطــار إســطنبول الــدوىلي الجديــد، عندمــا عــدُت مــن إســطنبول 
 - إنجــاز أكــ�ب مطــار �ن

ــد  ــطنبول الجدي ــار إس ــن مط ــا م ــت عودتن ــان، كان ــة عم ــة الأردني ــوز 2019م إىل العاصم ــهر تم ي ش
�ن

تقــان، والتصميــم، والتســاع، كيــف ل وهــو  ي الروعــة، والجمــال، والعظمــة، والإ
الــذي يعتــ�ب غايــة �ن

ي 29 /10 /2018م، وتبلــغ مســاحته مليــون مــ�ت مربــع، ويقــع 
ي العالــم، وقــد افتتــح �ن

كــ�ب �ن المطــار الأ

ــر أكــ�ش مــن مليــون فرصــة عمــل،  ي مــن إســطنبول، وقــد وفَّ ي الجانــب الأورو�ب
كــوس �ن ة ت�ي قــرب بحــ�ي

ي أنــه 
وبقــوة اســتيعابية ســنوية قدرهــا )150( مليــون مســافر، وفيــه )88( جــرساً للــركاب، وهــذا يعــ�ن

ــه  ــر، وفي ــركاب بســهولة ويــرس دون أي مشــكالت تذك ــل ال ــرة تحمي ي ذات الوقــت يمكــن ل )88( طائ
�ن

ي ذات 
ي أنــه �ن

مواقــف داخليــة للمركبــات بســعة )12( ألــف مركبــة و )6( مــدارج للطائــرات، وهــذا يعــ�ن

ــاً،  ــة يومي ــة آلف رحل ي المطــار، ويســتوعب المطــار ثالث
ــرات مــن الهبــوط �ن الوقــت يمكــن لســت طائ

وكانــت تكلفــة المطــار )8( مليــارات دولر.

ي 4 /8/ 2018م ليختــ� 
، وقــد افتتــح �ن ي إســطنبول وأزمــ�ي

 - إنجــاز الطريــق الرسيــع الــذي يربــط وليــ�ت

ــت،  ــد، والوق ــر الجه ــف؛ فوّف ــاعات ونص ــف  إىل )3( س ــاعات ونص ــن )7( س ن م ــ�ي ن المدينت ــ�ي ــن ب الزم

ــة، وتوفــ�ي )5( آلف فرصــة  ــة والزراعي ــة نقــل المنتوجــات الصناعي ــع عملي ي ترسي
والمــال، وســاهم �ن

ــافة  ــت المس ــم، وكان ــد ) 192 ( ك ــق الجدي ــول الطري ــارات دولر، وط ــه )7( ملي ــت تكلفت ــل، وبلغ عم

ن )419( كــم. ن المدينتــ�ي ضمــن الطريــق القديــم بــ�ي

ي مــن العــام 2018م، والــذي شــارك 
يــن الثــا�ن ي ترسش

ي �ن  - احتضنــت إســطنبول مهرجــان الشــعر العــر�ب
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، كذلــك  ن ن بشــكل فاعــل ومتمــ�ي فيــه )30( شــاعراً عربيــاً مــن معظــم الــدول العربيــة، وشــاركت فلســط�ي

 ، ن ي دورتــه الأوىل، بمشــاركة نخبــة مــن الشــعراء، والروائيــ�ي
احتضنــت إســطنبول ملتقــى أدب العــودة �ن

ي 
ن تحــت شــعار )نحــو أدب عــودة عالمــي( فــكان قطــار العــودة �ن ن الفلســطيني�ي ــ�ي عالمي والنقــاد، والإ

ذكــرى النكبــة عــام 2014م قــد انطلــق مــن إســطنبول )1(.

ي أواخــر شــهر أيلــول مــن العــام 2019م، 
ي إســطنبول �ن

 - تأســيس جمعيــة أصدقــاء جامعــة القــدس �ن

ــة إســطنبول،  ــو كشــك رئيــس جامعــة القــدس مــن مدين ــه الأســتاذ الدكتــور عمــاد أب وهــذا مــا أعلن

ــان  لم ي ال�ب
ن �ن ــط�ي ــة فلس ــس لجن ــان، ورئي ــليمان قهرم ــة س ــب، واىلي المدين ه نائ ــ�ن ــال ح ــالل احتف خ

، ومستشــار  ن ي تركيــا، نــور اللــه شــاه�ي
ن �ن كي حســن طــوران، ورئيــس اتحــاد رجــال الأعمــال المســلم�ي

الــ�ت

 ، ن ي تركيــا، عمــر فــاروق قوقمــاز، وعــدد كبــ�ي مــن رجــال الأعمــال والسياســي�ي
بيــة والتعليــم �ن وزارة ال�ت

ي إطــار دعــم تركيــا لمدينــة القدس ومقدســاتها 
ي �ن

ي إســطنبول، وهــذه الجمعيــة تــأ�ت
ي �ن

والمجتمــع المــد�ن

ومؤسســاتها )2(.

ن كتــاب مطبــوع، و )120( مليــون  ي تاريــخ تركيــا، فيهــا )4( ماليــ�ي
 - افتتــاح مكتبــة الأمــة، أكــ�ب مكتبــة �ن

، وتتســع لـــ )5( آلف شــخص. تــم تصميمها عــىل الطراز  ي
و�ن ونيــة، و)550000( كتــاب إلكــ�ت مقالــة إلك�ت

ي العاصمــة أنقــرة، وكان 
ــاسي �ن ، والفــن المعــاص، وتقــع ضمــن المجمــع الرئ ي

ــا�ن ، والعثم ي
الســلجو�ت

الرئيــس أردوغــان قــد افتتحهــا يــوم الخميــس 20 /2 /2020م)3(.

ي 18 /1 /2020م . 
http://www.turkpress.com/node/12654 .1 ، أمكن الرجوع إليه �ن

2. جريدة القدس، الأحد، 29 /9 /2019م، العدد )18004(، ص7 . 
، الخميس 20 /2/ 2020م، الساعة الثانية مساًء .  3. قناة الجزيرة مبارسش

مساجد إسطنبول ومعاملها واإلنجازات الحديثة
ا�ت �ي د�ج
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    أعامل الكافرين كالرمال

ي يـَـْوٍم َعاِصــٍف  ِ
يــُح �ن ْت ِبــِه الرِّ قــال تعــاىل: }َمَثــُل الَِّذيــَن َكَفــُروا ِبَربِِّهــْم أَْعَماُلُهــْم َكرََمــاٍد اْشــَتدَّ  

ــَماَواِت  ــَق السَّ ــَه َخَل ــَر أَنَّ اللَّ ــْم تَ ــُد * أََل ــاَلُل اْلَبِعي ــَو الضَّ ــَك ُه ٍء َذِل ْ ي َ ــىَل سش ــُبوا َع ــا َكَس ــِدُروَن ِممَّ َل يَْق

ــٍز { )إبراهيــم: 18 - 20( ــِه ِبَعِزي ــىَل اللَّ ــَك َع ــا َذِل ــٍد* َوَم ــٍق َجِدي ــأِْت ِبَخْل ــْم َويَ ــأْ يُْذِهْبُك َرَْض ِباْلَحــقِّ ِإْن يََش  َواْلأ

قــال الزجــاج: أي مثــل الذيــن كفــروا فيمــا يتــىل عليكــم، أعمالهــم كرمــاد، وهــو عنــد الفــراء   

ــه عــىل حــذف  ــه أيضــاً أن ــن كفــروا بربهــم أعمالهــم كرمــاد. وعن ــر: والذي ــل، التقدي عــىل إلغــاء المث

ــاد. ــم كرم ــروا بربه ــن كف ــال الذي ــل أعم ــر: مث ــاف، التقدي مض

ي 
ــار، �ن ــالً لأعمــال الكف ــة مث ــه هــذه الآي ب الل ء، فــ�ن ي

ــ�ش اق ال ــا بقــي بعــد احــ�ت ــاد م والرم  

ي يــوم عاصــف. والعصــف شــدة الريــح، وإنمــا كان 
أنــه يمحقهــا كمــا تمحــق الريــح الشــديدة الرمــاد �ن

ي وصــف اليــوم بالعصــوف ثالثــة أقاويــل: أحدهــا- أن 
كــوا فيهــا غــ�ي اللــه تعــاىل. و�ن ذلــك لأنهــم أرسش

العصــوف، وإن كان للريــح؛ فــإن اليــوم قــد يوصــف بــه، لأن الريــح تكــون فيــه، فجــاز أن يقــال: يــوم 

د والحــر فيهمــا. ــ�ب ــارد، وال ــوم ب عاصــف، كمــا يقــال: يــوم حــار وي

ي أول الكلمة.
ي يوم عاصف" الريح؛ لأنها ذكرت �ن

- أنه يريد" �ن ي
 والثا�ن

والثالث : أنه نفث الريح

مرضب األمثال

أ.هالة عقل

رئيس قسم املطبوعات
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ي الآخــرة، أي مــن ثــواب مــا عملــوا 
ء( يريــد �ن ي

ي الكفــار. )ممــا كســبوا عــىل سش
)ل يقــدرون( يعــ�ن  

، وإنمــا جعلــه  حباطــه بالكفــر. )ذلــك هــو الضــالل البعيــد( أي الخــرسان الكبــ�ي ي الدنيــا، لإ
مــن الــ�ب �ن

 .)
1

ــوت)* ــتدراكه بالم ــوات اس ــداً لف اً بعي ــ�ي كب

وهــذا مثــل يقصــد بــه تنبيــه النــاس أن مــا فاتهــم مــن أعمــار وأعمــال ل يــدرك، فســارعوا   

بالتوبــة إىل اللــه، وإل يذهبكــم، ويــأت بخلــق جديــد، يوحدونــه ويعبدونــه، كمــا ينبغــي لجــالل وجهه.

      املفارقة بني املسلم والكافر:

َكاُء ُمَتَشاِكُســوَن َورَُجــاًل َســَلًما ِلرَُجــٍل َهــْل يَْســَتِويَاِن  َ ُ ََب اللَّــُه َمَثــاًل رَُجــاًل ِفيــِه رسش َ قــال تعــاىل: }صن  

ُتــوَن {)الزمــر: 29 - 30( ــٌت َوِإنَُّهــْم َميِّ ـَك َميِّ ُُهــْم َل يَْعَلُمــوَن )29( ِإنَـّ َ َمَثــاًل اْلَحْمــُد ِللَّــِه بَــْل أَْك�ش

ون، وذلــك لعلهــم  المثــل يقــرّب المعــ�ن إىل الذهــن، لعــل النــاس يتعظــون، فيعتــ�ب  

يتقــون مــا حذرناهــم منــه مــن بــأس اللــه وســطوته. ثــم ذكــر تعــاىل مثــال ًللمؤمــن الموحــد 

ــْل  ــٍل َه ــَلماً ِلرَُج ــاًل َس ــوَن َورَُج كاُء ُمَتشاِكُس َ ُ ــِه رسش ــاًل ِفي ــاًل رَُج ــُه َمَث ََب اللَّ َ ــال:}صن ك، فق ــرسش ــر الم والكاف

ي معبــوده، الــذي يعبــد أكــ�ش مــن 
ي صنعــه ل �ن

ك �ن ب اللــه مثــالً للمــرسش يَْســَتِوياِن َمَثــاًل{؟ أي صن

ي 
ــون �ن ــم، متنازع ــا بينه ــون فيم ــال، مختلف ــن الرج ــدد م ــه ع ــوك يملك ــد ممل ــل عب ــة رج ــه، بحال إل

ك بينهــم، متعــارسون، لســوء أخالقهــم وطباعهــم، كل لــه رأي وحاجــة،  ذلــك العبــد المشــ�ت

ي 
ــر�ن ــف ي ــل، وكي ــاذا يفع ــة، فم ــيئاً أو حاج ــد ش ــذا العب ــن ه ــادة م ــن الس ــد م ــب كل واح ــإذا طل ف

ــة. ــك الآله ــاء تل ــن إرض ــن م ــددة ل يتمك ــة متع ــه آله ي عبادت
ك �ن ــرسش ــك الم ــم؟ كذل كاء جميعه ــرسش  ال

ب اللــه مثــالً آخــر للمؤمــن الموحــد بحالــة رجــل آخــر مملــوك لشــخص واحــد، ل يشــاركه  وصن  

ة، وهــذا المســلم الــذي ل يعبــد إل اللــه،  ه، فــإذا طلــب منــه شــيئاً لّبــاه دون ارتبــاك ول حــ�ي فيــه غــ�ي

ة؟ ــ�ي ي ح
ــة أم �ن ي طمأنين

ــون �ن ــل يك ــه، فه ــ�ي رب ــاء غ رض ــعى لإ ول يس

هــذان المملــوكان هــل يســتويان صفــًة وحــالً؟ أي ل يســتوي هــذا وهــذا، فكذلــك ل يســتوي   

يــك لــه،  ك الــذي يعبــد آلهــة مــع اللــه، والمؤمــن المخلــص الــذي ل يعبــد إل اللــه وحــده ل رسش المــرسش

فأيــن هــذا مــن هــذا؟

: 9/ 353، بت�ف. ي * تفس�ي القرط�ب
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ُُهــْم ل يَْعَلُمــوَن{  َ ــِه بَــْل أَْك�ش ولمــا كان هــذا المثــل ظاهــراً بّينــاً جليــاً، قــال تعــاىل: }اْلَحْمــُد ِللَّ  

ســالم  ه، وعــىل التوفيــق لالإ أي الحمــد للــه عــىل إقامــة الحجــة عليهــم، وعــىل أن الحمــد للــه ل لغــ�ي

ه. ــ�ي ــه غ ــع الل ــون م ك ــرق، فيرسش ــذا الف ــون ه ــاس ل يعلم ــ�ش الن ــل أك ــق، ب والح

ــدا  ــاىل تهدي ــ�ب تع ــل، أخ ــذا المث ــم به ــدم انتفاعه ــق وع ــاس بالح ــ�ش الن ــل أك ــراً لجه ونظ  

ن يــدي اللــه، فقــال:  ي المظالــم بــ�ي
بالمــوت بــأن مصــ�ي الخالئــق كلهــم إىل اللــه، وهنــاك يتقاضــون �ن

ــَد َربُِّكــْم تَْخَتِصُمــوَن{ أي إنــك أيهــا الرســول  ُتــوَن* ثُــمَّ ِإنَُّكــْم يَــْوَم اْلِقياَمــِة ِعْن ــٌت َوِإنَُّهــْم َميِّ }ِإنَّــَك َميِّ

ــن  ــا م ي الدني
ــه �ن ــم في ــا اختلفت ــه، فيم ــد الل ي عن

ــا�ن ــل التق ــم يحص ــيموتون، ث ــم س ــتموت، وه س

ن الموحديــن،  ن المخلصــ�ي ك، وســيحكم اللــه بينكــم يــوم القيامــة، فينجــي المؤمنــ�ي التوحيــد والــرسش

. ن ــ�ي ن المكذب ــ�ي ك ــن المرسش ــن الجاحدي ــذب الكافري ويع

ي عبــادة الأوثــان، وتعــدد الآلهــة فاســد باطــل ل 
ن �ن كــ�ي ن هــذه الآيــات أن مذهــب المرسش تبــ�ي  

يقبلــه عاقــل صحيــح العقــل، ومــن عوامــل بطالنــه وتهافتــه أنــه ل يحقــق لذويــه غاياتهــم، وأبســط 

ك، وأن  بــه القــرآن هنــا للمؤمــن الموحــد والكافــر المــرسش دليــل عــىل ذلــك هــو هــذا المثــل الــذي صن

ــة منازعاتهــم والقضــاء العــدل فيهــم، ســواء المؤمنــون  ــه لحســابهم وتصفي مصــ�ي الخالئــق إىل الل

ــوم)1( ــم والمظل ــن والظال ــر والمؤم ــم الكاف ــرون، فيتخاص والكاف

الجليس الصالح وجليس السوء :   

ِّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقــاَل: " َمَثــُل الَجِليــِس  ي ــ�بِ ــُه َعْنــُه، َعــِن النَّ َ اللَّ ي ِ
ي ُمــوَس، رَ�ن َعــْن أَ�بِ  

ــاَع  ــا أَْن تَْبَت ــَك، َوِإمَّ ــا أَْن يُْحِذيَ ــُل الِمْســِك: ِإمَّ ، َفَحاِم ِ ــ�ي ــِخ الِك ــِل الِمْســِك َونَاِف ــْوِء، َكَحاِم ــِح َوالسَّ اِل الصَّ

ــا أَْن تَِجــَد ِريًحــا َخِبيَثًة")2(  ــا أَْن يُْحــِرَق ِثَيابـَـَك، َوِإمَّ : ِإمَّ ِ َبــًة، َونَاِفــُخ الِكــ�ي ــا أَْن تَِجــَد ِمْنــُه ِريًحــا طَيِّ ِمْنــُه، َوِإمَّ

حــه: إنمــا أدخــل المســك �ن هــذا البــاب ليــدل عــىل تحليلــه إذ أصلــه  ي رسش
قــال ابــن بطــال �ن  

التحريــم؛ لأنــه دم، فلمــا تغــ�ي عــن الحالــة المكروهــة عن الدم، صــار حاللً بطيــب الرائحــة، وانتقلت 

 .282/ 23 : 1. التفس�ي المن�ي للزحيىلي

2.صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب المسك
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ي طهــارة المســك؛ 
حالــه، فحــل بعــد أن كان حراًمــا بانتقــال الحــال، قــال: وحديــث أ�ب مــوس حجــة �ن

لأنــه ل يجــوز حمــل النجاســة، ول يأمــر صــىل اللــه عليــه وســلم، بذلــك، فــدل عــىل طهارتــه، وقولــه: 

: يعطيــك. تقول العــرب: حذوته، وأحذيتــه: إذا أعطيته. والســم: الحذيــا مقصور. )1(   )يحذيــك( يعــ�ن

ــُع  ــا تَْنَف ــِتِهْم ; َفِإنََّه ــاِء َوُمَجاَلَس ــاِء َواْلُعَلَم َلَح ــِة الصُّ ي ُصْحَب ِ
ــِة �ن ــاٌد ِإىَل الرَّْغَب ــِه ِإرَْش َ ِفي ــ�ن َواْلَمْع  

يــِح ِإَذا  ُّ ِديًنــا َوُدنَْيــا، َكالرِّ ُ ــاِق؛ َفِإنََّهــا تَــ�ن َاِر َواْلُفسَّ ْ ــا َواْلآِخــرَِة، َوِإىَل اِلْجِتَنــاِب َعــْن ُصْحَبــِة اْلأرَسش نَْي ي الدُّ ِ
�ن

ِ َحَمَلــْت نَْتًنــا، َوِقيــَل: ِإَذا َجاَلْســَت اْلَحْمَقــى ُعلِّــَق 
ن ْ ــْت َعــىَل الطِّيــِب َعِبَقــْت ِطيًبــا، َوِإْن َمــرَّْت َعــىَل النَّــ�ت َهبَّ

ــاِس،  ُع ِإىَل النَّ َنَّ اْلَفَســاَد أرَْسَ
ِبــَك ِمــْن َحَماَقِتِهــْم َمــا َل يََعَلــُق َلــَك ِمــَن اْلَعْقــِل ِإَذا َجاَلْســَت اْلُعَقــاَلَء؛ ِلأ

ْحَبــَة تَُؤثِّــُر، َوِلــَذا َقــاَل تََعــاىَل: }يَاأَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا  ي الطََّباِئــِع، َواْلَحاِصــُل أَنَّ الصُّ ِ
َوأََشــدُّ اْقِتَحــاَم َمــا �ن

ــة: 119[ .)2(  { ]التوب َ ن ــ�ي اِدِق ــَع الصَّ ــوا َم ــَه َوُكونُ ــوا اللَّ اتَُّق

ــول  ــهم رَُس ــُث َكاَن جليس ــة، َحْي َحابَ ــدح الصَّ ــه، وم ــتلزم لطهارت ــك المس ــدح اْلمس ــه: م َوِفي  

ــة،  ْحَب ــة الصُّ ــة أفضــل مــن َفِضيَل ي َفِضيَل ــَس للصحــا�ب ــل: َلْي َّ قي ــ�ت ــِه َوســلم، َح ــه َعَلْي ــه، صــىل الل الل

َوِلَهــَذا ســموا بالصحابــة، َمــَع أَنهــم ُعَلَمــاء كرمــاء شــجعاء ِإىَل تَمــام فضائلهــم.

ــذ  ــا أن يأخ ــ� قارئه ــالً ع ــا أمث ن طياته ــ�ي ــوي ب ــث تح ــات وأحادي ــع آي ــدد م ــاء متج وإىل لق  

ــم أن  َّ العظي ــىلي ــه الع ن الل ــائل�ي ــه، س ــاىل وقبول ــه تع ــا الل ــال رض ــه،  لين ــ�ي درب ، لتن ــ�ب ــات والع العظ

ــن  ــه م ــوذ ب ــة، ونع ــاه والجن ــأله رض ــاه، ونس ــوم نلق ــا ي ــض وجوهن ــا، ويُبيِّ ــا وأعمالن ــح قلوبن يُصل

، والصــالة والســالم عــىل نبينــا محمــد، وعــىل آلــه وصحبــه  ن ســخطه والنــار، والحمــد للــه ربِّ العالمــ�ي

. ن أجمعــ�ي

ح صحيح البخاري لبن بطال 5/ 444 1. رسش

ح مشكاة المصابيح: 8 /3136. 2. مرقاة المفاتيح رسش
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ل تحزن إن فاتتك نجمة... فالسماء مليئة بالنجوم،  ول تحزن إن فاتتك كل النجوم، فمن    

الممكن أن يكون من نصيبك القمر، َمْن يَعلم، إذاً  ل تهتم،  ول تغتم. 

ل تحزن عىل ما فات، واستبرسش بما هو آت، عطاء هللا رحمة، ومنعه حكمة، فكن مع هللا يكن   

ء، ويحفظك أينما كنت، اسَع وراء أحالمك، وثق بربك، وإذا عزمت فتوكل عىل هللا. ي
ي كل سش

معك �ن

اقرأ وتذكر
أ.إميان تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع/ دار اإلفتاء الفلسطينية

متاع الغرور

َسواســية  َونْحــُن  الّدنيــا  إىل  ي  ِ
نــأ�ت

تَــرى َكمــا  َونحــُن  الّدنيــا  َونُغــادُر 

َشــأننا  وتَخفــض  تُعــىلي  أَعمالنــا 

عاليــة قصــوٌر  وأنهــاٌر  حــوٌر 

َوتَبتغــي تُحــبُّ  مــا  ِلَنْفِســَك   ْ َ
فاْخــ�ت

بَعــده تَراجــَع  ل  َك  َمصــ�ي َوغــداً 

الحاِشــَية َكِطفــل  ُهَنــا  الُملــوِك  ِطفــُل 

حاِفيــة ُقبــوٍر  عــىل  ُمتشــابهون 

الغاشــية يَــوَم  بالحــقِّ  َوِحســابُنا 

حاميــة ونــاٌر  تُصــىل  وجهنــٌم 

باِقَيــة َوالليــاىلي  يَوُمــك  داَم  مــا 

الهاويــة                                         َوإّمــا  الُخلــِد  ِجنــاُن   ِإّمــا 

ال تحزن
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ي البحــث عــن ُحــب وأمــان وكمــال عنــد غــ�ي اللــه؛ لــن تجــد، ســتبقى تنصدم 
ل تُشــّتت قلبــك �ن  

ن ويشــعر  وتتوجــع؛ حــ�ت تتيّقــن أن التعلــق الحقيقــي ل يصلــح إل للــه، وأن القلــب ل يرتــاح ويطمــ�أ

ي اللــه، ولأجــل إرضــاء اللــه، ل إرضــاء نفســك، ومــن 
بالأمــان إل مــع اللــه، فُتحــب الآخريــن للــه، و�ن

ن ل يبقــى أحــد،  يبقــى يســمعك، عندما  ن ..ويبقــى اللــه معــك، حــ�ي ضيه، ولــو بعــد حــ�ي أر�ن اللــه ســ�ي

 تســتدير كل الدنيــا بظهرهــا إليــك، هــو وحــده الــذي ل يهجــرك، ول يحظــرك، ول ينســاك عنــد حاجتــك

لم تسأله شيئاً إل أعطاك   

الله أحن عليك من ألف كتف   

الله أحن عليك من ألف سند   

ن ل يبقى أحد الله يبقى معك ح�ي  

ففي اللحظات السعيدة "احمدوا الله"  

ي الأوقات العصيبة "أحسنوا الظن بالله"
و�ن  

ي اللحظات الهادئة " اذكروا الله "
و�ن  

ي الأوقات الأليمة "ثقوا برحمة الله"
و�ن  

ي الأوقات جميعها "استغفروا الله"
و�ن  

       فإنــه الرقيــب المجيــب، كلمـــا أحســنت نيتــك، أحســن اللــه حالك...وكلمــا تمنيـــت الخيـــر لغيـــرك 

جــاءك الخيـــر مــن حيــث ل تحتســـب.

ي قمــة ضعفــه، بينمــا أُغــرق الملــك 
ي البحــر وهــو �ن

       فلــم يَغــَرق مــوس الرضيــع، عليــه الســالم، �ن

وتــه. ي قمــة ج�ب
فرعــون وهــو �ن

ّه ضعفه، ومن لم يكن مع الله فلن تنفعه قوته.  فمن كان مع الله فلن ي�ن  

أحسن الله إليك

ا�ت �ي د�ج
أ
ا اقرأ وتذكر
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أحــ�ن الوالــد صندوقــاً مملــوءاً مــن اللؤلــؤ غــاىلي الثمــن جــداً، ووضعــه أمــام أولده الثالثــة   

ــذا  ــم ه ــب لك ــررت أن أه ــك ق ــداً، لذل ــم ج ي أحبك
ــا أولدي إ�ن ــم: ي ــال له ــداً، وق ــم ج ــن يحبه الذي

، الآن كل واحــد منكــم يأخــذ بكفيــه  ي
الصنــدوق .. وفتحــه الأب أمــام الأولد، وقــال لهــم: يــا أحبــا�أ

ــط.. ــدة فق ــرة واح ــذ م ط أن يأخ ــرسش ــتطيع، ب ــا يس ــدر م ــىل ق ــدوق ع ــن الصن م

. ك�ب ة أمام البن الأ وكانت الفرصة كب�ي  

ن لؤلؤاً. ت�ي تان جداً، والذي بدأ و أخذ ملء يديه الكب�ي الذي كان له كفان كب�ي  

اً من اللؤلؤ. تان أيضاً، وأخذ قدراً كب�ي ثم جاء بعده البن الأوسط الذي له كفان كب�ي  

، ثم نظر إىل يديه،   ن ت�ي ثم جاء دور البن الأصغر الذي نظر إىل يد أخويه كيف كانتا كب�ي  

ن جداً، فركض إىل حضن أبيه وسأله: ت�ي    فوجدهما صغ�ي

؟ ي
ي هل تحب�ن أ�ب  

. ي
أجاب الأب: أحبك جداً يا اب�ن  

ي بنف�ي .. ي ل أريد أن آخذ نصي�ب
ي إ�ن أجاب البن: إذن يا أ�ب  

ي بيديك أنت؟ ي أنت نصي�ب
هل من الممكن أن تعطي�ن  

نظر الأب إىل البن، وأغلق الصندوق، وأعطى كل ما فيه لالبن الصغ�ي  

لقد اختار البنان الآخران العتماد عىل نفسيهما ف�ي اختياراتهما دون الرجوع إىل أبيهما ..   

بينما ذلك البن الصغ�ي هو الذي أحس باحتياجه الحقيقي لالأب، فلجأ إليه، وأسلمه أمره وطريقه .. 

فما كان من الأب إل أن يعطيه كل ماله !!

أنا وأنت، كل يوم نعتمد عىل قوانا الضعيفة دون الرجوع إىل الله  

اً ما نختار الختيار الخاطئ، وذلك لكوننا ضعفاء لذلك فإننا كث�ي  

ء ي
ي كل سش

ي طموحاتنا، و�ن
ي أحالمنا و�ن

�ن  

لأنه قادر أن يفعل أك�ش مما نطلب، وأن يمنحنا أك�ش مما نحلم.

من يدي الوالد
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من وهب نفسه للدنيا لن تعطيه إل قطعة أرض يدفن فيها، ومن وهب نفسه لله سيعطيه    

الله جنة عرضها السماوات والأرض.

من َص�ب َغِنم، َوَمن َسَكت َسِلم، ومن اعت�ب أَب�، ومن أَب� َفِهَم.  

شيئان ل تتخىل عنهما أبًدا: ابتسامتك للناس، وحسن ظنك فيهم، فالبتسامة ليست سذاجة..  

..قمة الذكاء! وحسن الظن ليس غباًء. أن تبادر بالخ�ي

إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وشبابها يهرم، وحيها يموت، فالمغرور من اغ�ت بها  

{)القصص: 24( قال تعاىل: }َفَسَقى َلُهَما ثُمَّ تََوىلَّ ِإىَل الظِّلِّ  

إذا أحسنت إىل أحدهم فابتعد عنه، ل تحرج ضعفه، ول تلزمه شكرك، واصف عنه وجهك؛   

} لئال ترى حياءه عارياً أمام عينيك: }َفَسَقى َلُهَما{  ثم: }تََوىلَّ

لم يقل سبحانه ثم »ذهب« !  

بل توىل بكامل ما فيه ..  

افعْل المعروف و تولَّ بكل ما أوتيت ح�ت ذلك القلب الذي ينبض بداخلك ل تجعله يتم�ن   

الشكر، و الجزاء يكفيك أن يجازيك الكريم.

حكم و مواعظ

لياقة سلوكية 

ا�ت �ي د�ج
أ
ا اقرأ وتذكر
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باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام 

ودوائر اإلفتاء الفلسطينية 

يف محافظات الوطن

أ. مصطفى أعرج

مدير عام مكتب سامحة املفتي العام

املفتي العام يرتأس الجلستني )191 و192( ملجلس اإلفتاء األعىل

ي العــام للقــدس والديار الفلســطينية/ 
، المفــ�ت ن القــدس: تــرأس ســماحة الشــيخ محمد حســ�ي  

فتــاء الأعــىل، حــذر  ن )191 و192( مــن جلســات مجلــس الإ فتــاء الأعــىل، الجلســت�ي رئيــس مجلــس الإ

ي عــن تصعيــد ســلطات الحتــالل  مــن إجراءاتهــا  ضــد 
خاللهمــا ســماحته مــن عواقــب التغــا�ن

ــدداً بقيامهــا بأخــذ قياســات  ــارك، من المقدســات الفلســطينية، وعــىل رأســها المســجد الأقــ� المب

ــات  ــهيل عملي ــة إىل تس ضاف ــه، بالإ ــح في ــات مس ــراء عملي ــارك وإج ــ� المب ــجد الأق ــات المس لباح

ن للمســجد، محــذراً  مــن عواقــب هــذه الممارســات، ومؤكــداً عــىل أن  ن المتطرفــ�ي اقتحــام المســتوطن�ي

ــؤونه. ي ش
ــل �ن ــم التدخ ه ــق لغ�ي ــم، ول يح ن وحده ــلم�ي ــارك للمس ــ� المب ــجد الأق المس

ي 
ــات الوحــدات الســتيطانية، خاصــة �ن ــاء مئ ــالل بن ــرار ســلطات الحت ــا أدان ســماحته ق كم  

ــة المقدســة،  ــم المدين ــ�ي معال ــك بهــدف فــرض سياســة الأمــر الواقــع، وتغي منطقــة القــدس، وذل

، بهــدف إعاقــة قيــام دولــة فلســطينية. ي
ي فلســطي�ن

ومنــع أي تواصــل جغــرا�ن

ورة التدخــل لوقــف هــذه العتــداءات والنتهــاكات،  وناشــد ســماحته المجتمــع الــدوىلي بــ�ن  

ي ومقدســاته.
ي تقــوم بهــا ســلطات الحتــالل ضــد الشــعب الفلســطي�ن

الــ�ت

ــن  ــا، م ــون به ي يقوم
ــ�ت ــم ال ن واعتداءاته ــتوطن�ي ــان المس ــدة قطع ــماحته عرب ــا أدان س كم  

ورة  ، ورسقتهــا بحمايــة مــن قــوات الحتــالل، مؤكــداً عــىل صن ي
ي الشــعب الفلســطي�ن

اســتيالء عــىل أرا�ن

فهــا تلــك الجماعــات المتطرفــة. ي تق�ت
التصــدي لهــذه الزعرنــة، الــ�ت
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ــا ســلطات  ي تقــوم به
ــ�ت ــا ال ــة الحمصــة الفوق ــا حــذر ســماحته مــن عواقــب هــدم قري كم  

ورة دعــم  ي الأغــوار الفلســطينية، مؤكــداً عــىل صن
ي الفلســطينية �ن

ن والأرا�ن الحتــالل ضــد المواطنــ�ي

ي وجــه الحتــالل وعربدتــه.
ن وثباتهــم �ن صمــود المواطنــ�ي

اطا�ت �ش �ف
باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام
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مفتي محافظة نابلس يشارك يف ندوة دينية ونشاطات أخرى

ــس،  ــة نابل ي محافظ
ــ�ت ــوباش، مف ــد ش ــيخ أحم ــة الش ــارك فضيل ــس: ش نابل

ي 
ــدت �ن ــول(، عق ــباب والحل ــف: الأس ــرة العن ــوان )ظاه ــة بعن ــدوة ديني ي ن

�ن

ن فيهــا  ّ ، حيــث قــدم فضيلتــه ورقــة عمــل، بــ�ي ي
صالــون أفنــان دروزة الثقــا�ن

ي حســن 
ــول �ن ن بعــض الحل ّ ــ�ي ع فيهــا، كمــا ب أســباب العنــف، وحكــم الــرسش

ي ورشــة عمــل بعنــوان 
ــة والفهــم الســليم لأحــكام الديــن، وشــارك �ن بي ال�ت

ــهداء  ــماء ش ــون بأس ــتال الزيت ــة أش ي زراع
ــارك �ن ــدارات، وش ــز م ي مرك

ــب( �ن ــم الصع ــت الرق ــن أن )ك

ي حــل العديــد مــن الخالفــات والتحديــات، وشــارك 
صــالح؛ للتباحــث �ن ي اجتمــاع لجنــة الإ

المحافظــة، و�ن

عــالم، حيــث أجــاب عــن استفســارات  عالميــة، عــ�ب العديــد مــن وســائل الإ امــج الإ ي العديــد مــن ال�ب
�ن

ــة  ــب الجمع ــن خط ــد م ــى العدي ــا ألق ــة، كم ــة والدنيوي ــم الديني ي حياته
ــم �ن ي تهمه

ــ�ت ن ال ــ�ي المواطن

ــن  ــد م ــل العدي ي ح
ــاركته �ن ــة إىل مش ضاف ــدة، بالإ ــات ع ــت موضوع ي تناول

ــ�ت ــة، ال ــدروس الديني وال

ــائرية. ــة والعش ــة والأرسي ــات العائلي اع ن ــات وال�ن الخالف

مفتي محافظة بيت لحم يشارك يف اجتامع املجلس التنفيذي 

للمحافظة ونشاطات أخرى

ي اجتمــاع 
ي محافظــة بيــت لحــم، �ن

بيــت لحــم: شــارك فضيلــة الشــيخ  عبــد المجيــد العمارنــة، مفــ�ت

ي الأول، 
ي الفلســطي�ن ي اجتمــاع ديــوان مجلس العشــائر العــر�ب

المجلــس التنفيــذي للمحافظــة، وشــارك �ن

ي تشــييع 
ي بلــدة الزعيــم، وزار بيــت الأســ�ي حســن مســالمة المصــاب بالرسطــان، وشــارك �ن

الــذي عقــد �ن

ــا  ن فيه ّ ــ�ي ــة ب ــى موعظ ــالل، وألق ــجون الحت ي س
ــهد �ن ــذي استش ــب، ال ــهيد داوود الخطي ــان الش جثم

لــة الشــهداء عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل. ن م�ن
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اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام

ي العديــد مــن النــدوات 
، وشــارك �ن ي مســجد الدهيشــة الكبــ�ي

وألقــى فضيلتــه درســاَ دينيــاً �ن  

الدينيــة عــ�ب تقنيــة )زووم( تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات، وقــدم  برامــج دينيــة عــدة عــ�ب 

ن حــول مختلــف جوانــب  عــالم المحليــة، أجــاب خاللهــا عــن استفســارات المواطنــ�ي مختلــف وســائل الإ

ــاة. الحي
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    السؤال الأول: ما ..................؟
ن 1. اسم باب الجنة المخصص للصائم�ي

الآن مســتوطنة  أراضيهــا  المقامــة عــىل  البلــدة  اســم   .2

"رامــات غــان"

3. تأث�ي سحب الدم عىل الصيام

4. حكم قراءة المعوذات والنفث بها عىل النفس 

 5. أول مــا بــدئ به الرســول، صىل الله عليه وســلم، من الوحي

: من ......................؟ ي
السؤال الثا�ن

ــه  ــس لل ــه: "لي ــلم، عن ــه وس ــه علي ــىل الل ــال ص ــذي ق 1. ال

ابــه" ي أن يــدع طعامــه ورسش
حاجــة �ن

ــأن  ــلم، بش ــه وس ــه علي ــىل الل ــول، ص ــم الرس ــذي كل 2. ال

ي رسقــت
المخزوميــة الــ�ت

ــوب  ي ث
ــم �ن ــا عنده ــوا م ــزو جمع ي الغ

ــوا �ن ــن إذا أرمل 3. الذي

ــوية ــمونه بالس ــم يقتس ــد، ث واح

ــه أن  ــلم، ل ــه وس ــه علي ــىل الل ــول، ص ــأل الرس ــذي س 4. ال

ــة ــة المختلف ــواب الجن ــن أب ــه م ــه الل يدخل

5. القائل :

أ . لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إل عودي

تنبيه: ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
قيمتها الكلية 1500 شيكل موزعة عىل 

ستة فائزين بالتساوي

ملحوظتان :
- يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد في البطاقة 
الشخصية )الهوية(، والعنوان البريدي، ورقم الهاتف 

وكتابة اإلجابات بخط واضح .
- أن ال يقل عمر المتسابق عن 10 سنوات

- ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :
مسابقة اإلسراء، العدد 153

مجلة اإلسراء
 اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم / دار اإلفتاء الفلسطينية

ص.ب : 20517 القدس الشريف
ص.ب : 1862 رام هللا

مسابقة العدد 153
ب . إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه 

ا                                                    شكا الفقر أو لم الصديق فأك�ش

ي العيون وما هم    
ت . كم من رجال �ن

                                                             بالعقل إن كشفتهم برجال

السؤال الثالث: كم................؟

ي سبيل الله عن النار
1. يُْبِعُد الله وجه من صام يوماً �ن

يــل يــدارس رســول، صــىل اللــه عليــه وســلم،  2. ليلــة كان ج�ب

ي رمضــان
القــرآن �ن

    السؤال الرابع:  ماذا ..................؟

ــرسش  ــل الع ــل إذا دخ ــلم، يفع ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب 1. كان الن

الأواخــر مــن رمضــان

ي الطــرق إذا وجــدت قومــاً 
ي تطــوف �ن

2. تفعــل المالئكــة الــ�ت

يذاكــرون اللــه

    السؤال الرابع:  م�ت ..................؟

ن الثانية 1. وقعت مجزرة نحال�ي

2. يجوز الت�يح بِخطبة المعتدة من وفاة

ي مسجد أيوب سلطان
3. ب�ن
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السؤال الأول: ما..........؟

، والمصابرة، والرباط، والتقوى • الص�ب

ول ن ي الصعود وال�ن
• أي يتناوبون �ن

• العذاب

ي الطاعون
• الذي يموت �ن

ــل،  ــار، ودون البغ ــوق الحم ــل، ف ــض طوي ــة، أبي • داب

ــه. ــى طرف ــد منته ــره عن ــع حاف يض

• لــم يقــم دليــل معلــوم ل عــىل شــهرها، ول عــىل 

ي ذلــك منقطعــة 
هــا، ول عــىل عينهــا، بــل النقــول �ن عرسش

ــه. ــع ب ــا يقط ــا م ــس فيه ــة، لي مختلف

: من ..........؟ ي
السؤال الثا�ن

• يوسف، عليه السالم

• امرأة فرعون

• حسن عبد الله

ن • محمد أحمد أبو ل�ب

مام مالك  • الإ

، صىل الله عليه وسلم ي • الن�ب

• زهدي حنتوىلي

السؤال الثالث: كم ............؟
• 32 عاماً

• )28( سنة

• الخمس

السؤال الرابع: أين ..........؟

ي السماء السادسة
• �ن

•عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية

ي مقر جامعة القدس المفتوحة/ طوباس
•�ن

السؤال الرابع: م�ت ..........؟

ي عرفة
�ن

السؤال الرابع: لمن ..........؟

لالأمور المحال تحقيقها أو حصولها

الفائزون يف مسابقة العدد 151

1. جهاد أحمد إبراهيم                                      القدس                                       250

2. أديان راتب محمود خنفر                               نابلس                                       250

3. سمري ربحي دار موىس                             رام الله                                     250

4. حليمة سيد دعاجنة                                        الخليل                                      250

5. محمد موىس هامش                                 بيت لحم                                   250

6. فاطمة أحمد عدوي                                     بيت لحم                                   250

اسم الفائز                                               العنوان                     قيمة الجائزة

اطا�ت �ش �ف

إجابة مسابقة العدد 151
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رساء« وقرائهــا الكــرام، فإننــا نتوجــه إىل أصحــاب الفضيلــة  ن مجلــة »الإ      حرصــاً عــىل التواصــل بــ�ي

ــن  ــتفادة م ــة، لالس ــم بالكتاب وا مجلته ــ�ش ــن أن ي ــاء والمفكري ــن الأدب ــالم م ــاب الأق ــاء وأصح العلم

ن أن تصــل مشــاركاتهم المختلفــة من المقــالت والأبحــاث والقصائد الشــعرية  عطائهــم الكريــم، آملــ�ي

الهادفــة، إضافــة إىل ملحوظاتهــم الســديدة، علمــاً أن موضوعــات المجلــة متنوعــة، تشــمل المجــالت 

هــا، ويخصــص لــكل موضــوع ينــرسش مكافــأة ماليــة جيــدة. نســانية والثقافيــة والعلميــة وغ�ي الدينيــة والإ

ورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :      ونلفت النتباه إىل صن

، أو باليد. ي
و�ن لك�ت يد الإ ها عىل الحاسوب، وترسل عن طريق ال�ب 1. طباعة المادة المراد نرسش

2. أل يزيد المقال عن ) 1500( كلمة، والبحث عن ) 3000 ( كلمة.

3. كتابة نصوص الآيات مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.

ــان رأي علمــاء  ــزم بي ة، وأن تكــون مشــكَّلة، وصحيحــة ويل ــ�ب ــا المعت ــث مــن مظانه ــج الأحادي 4. تخري

ي صحيحــي البخــاري ومســلم.
ــة �ن ــم تكــن مروي ي مــدى صحتهــا، إن ل

ــث �ن الحدي

نت أم الكتب والمراجع والمصادر الأخرى. ن�ت 5. التوثيق عند القتباس، سواء من الإ

ي والتوثيق ... إلخ.
6. عمل هوامش ختامية، أو حواٍش سفلية، تشمل المعا�ن

رساء أو  ــة الإ ي مجل
هــا، ســواء �ن ورة تجنــب إرســال مقــالت أو أبحــاث ســبق نرسش ــه إىل صن     مــع التنبي

ــة . وني ــاع عــن إرســال مقــالت منســوخة عــن مجــالت أو مواقــع إلك�ت ــة إىل المتن هــا، إضاف غ�ي

ي :
     نستقبل المراسالت عىل العنوان الآ�ت

رساء / فاكس : 6262495 ص.ب: 20517      القدس : مجلة الإ

     الرام : تلفاكس : 2348603 ص.ب 1862

E.mail : info@darifta.ps - israa@darifta.ps    

 ضوابط تنبغي مراعاتها

عند الكتابة ملجلة اإلرساء


