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الشيخ محمد أحمد حسني

املرشف العام

النبي الهادي، صىل الله عليه وسلم،

 يويص قادة جيوشه بالقيم النبيلة، 

واألخالق الحميدة 

ي 
ي ذكــرى ميــالده، صــىل اللــه عليــه وســلم، يحســن التذكــ�ي بقيــم نبيلــة، أرىس جذورهــا �ف

�ف  

ي 
ي تتالطمهــا أمــواج الغطرســة، والتخبــط �ف

يــة الــ�ت ة للب�ش ي ذلــك عــ�ب
ســنته المطهــرة، عــى أن تكــون �ف

الظلمــات، مــن كل حــدب وصــوب، وممــا جــاء عنــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، بالخصــوص، مــا رواه 

ًا َعــىَل  ــَر أَِمــ�ي ُســَلْيَمان بْــِن بَُريْــَدَة، َعــْن أَِبيــِه، َقــاَل: )َكاَن رَُســوُل اللــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، ِإَذا أَمَّ

ــاَل:  ــمَّ َق ًا، ثُ ْ ــ�ي َ َخ ف ــِلِم�ي ــَن اْلُمْس ــُه ِم ــْن َمَع ــِه، َوَم ــَوى الل ــِه ِبَتْق ِت ي َخاصَّ ِ
ــاُه �ف ــٍة، أَْوَص يَّ ــٍش، أَْو رَسِ َجْي

ي َســِبيِل اللــِه، َقاِتُلــوا َمــْن َكَفــَر ِباللــِه، اْغــُزوا َوَل تَُغلُّــوا، َوَل تَْغــِدُروا، َوَل تَْمُثُلــوا،  ِ
»اْغــُزوا ِباْســِم اللــِه �ف

، َفاْدُعُهــْم ِإَل ثـَـاَلِث ِخَصــاٍل - أَْو ِخــاَلٍل - َفأَيَُّتُهــنَّ  َ ف ِكــ�ي ِ ْ َك ِمــَن اْلُم�ش َوَل تَْقُتُلــوا َوِليــًدا، َوِإَذا َلِقيــَت َعــُدوَّ

ــْم،  ــْل ِمْنُه ــوَك، َفاْقَب ــِإْن أََجابُ ــاَلِم، َف ْس ــْم ِإَل اْلإِ ــمَّ اْدُعُه ــْم، ثُ ــفَّ َعْنُه ــْم، َوُك ــْل ِمْنُه ــوَك َفاْقَب ــا أََجابُ َم

ــوا  ــْم ِإْن َفَعُل ــْم أَنَُّه ُْه ــَن، َوأَْخ�بِ ــْم ِإَل َداِر اْلُمَهاِجِري ــْن َداِرِه ِل ِم ــوُّ ــْم ِإَل التََّح ــمَّ اْدُعُه ــْم، ثُ ــفَّ َعْنُه َوُك

ــْم  ُْه ــا، َفأَْخ�بِ ــوا ِمْنَه ُل ــْوا أَْن يََتَحوَّ ــِإْن أَبَ ــىَل اْلُمَهاِجِريــَن، َف ــا َع ــْم َم ــا ِلْلُمَهاِجِريــَن، َوَعَلْيِه ــْم َم ــَك َفَلُه َذِل

، َوَل يَُكــوُن  َ ف ، يَْجــِري َعَلْيِهــْم ُحْكــُم اللــِه الَّــِذي يَْجــِري َعــىَل اْلُمْؤِمِنــ�ي َ ف أَنَُّهــْم يَُكونـُـوَن َكأَْعــَراِب اْلُمْســِلِم�ي

، َفــِإْن ُهــْم أَبـَـْوا َفَســْلُهُم اْلِجْزيـَـَة، َفــِإْن  َ ف ٌء ِإلَّ أَْن يَُجاِهــُدوا َمــَع اْلُمْســِلِم�ي ْ ي َ ي اْلَغِنيَمــِة َواْلَفــْيِء ىسش ِ
َلُهــْم �ف

ُهــْم أََجابُــوَك َفاْقَبــْل ِمْنُهــْم، َوُكــفَّ َعْنُهــْم،  َفــِإْن ُهــْم أَبَــْوا َفاْســَتِعْن ِباللــِه َوَقاِتْلُهــْم، َوِإَذا َحــاَصَْت 

ــَة  ــَة اللــِه، َوَل ِذمَّ ــِه، َفــاَل تَْجَعــْل َلُهــْم ِذمَّ ــَة نَِبيِّ ــَة اللــِه، َوِذمَّ أَْهــَل ِحْصــٍن َفــأََراُدوَك أَْن تَْجَعــَل َلُهــْم ِذمَّ
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ــْم  ــَم أَْصَحاِبُك ــْم َوِذَم ــُروا ِذَمَمُك ــْم أَْن تُْخِف ــَك، َفِإنَُّك ــَة أَْصَحاِب ــَك َوِذمَّ َت ــْم ِذمَّ ــْل َلُه ــِن اْجَع ــِه، َوَلِك نَِبيِّ

َلُهــْم َعــىَل  ِ
ف ْ ــَة رَُســوِلِه، َوِإَذا َحــاَصَْت أَْهــَل ِحْصــٍن َفــأََراُدوَك أَْن تُ�ف ــَة اللــِه َوِذمَّ أَْهــَوُن ِمــْن أَْن تُْخِفــُروا ِذمَّ

ْلُهــْم َعــىَل ُحْكــِم اللــِه، َوَلِكــْن أَنِْزْلُهــْم َعــىَل ُحْكِمــَك، َفِإنَّــَك َل تـَـْدِري أَتُِصيــُب ُحْكــَم  ِ
ف ْ ُحْكــِم اللــِه، َفــاَل تُ�ف

)
1

اللــِه ِفيِهــْم أَْم َل( )*

، تضمنــت محــاور وأبعــاداً دينيــة وسياســية  ف فهــذه الوصيــة النبويــة لقــادة جيــوش المســلم�ي  

مرتهــم، وكيفيــة التعامــل مــع مــن يواجهــون مــن النــاس،  وعســكرية، تخــص ذواتهــم والمنقاديــن لإ

: ي
ــو الآ�ت ــىل النح ــك ع وذل

مام الأمراء عىل البعوث... ، باب تأم�ي الإ * صحيح مسلم، كتاب الجهاد والس�ي

التوصية بالتقوى:  

، صــىل اللــه عليــه وســلم، يبــدأ توجيهاتــه الكريمــة لالأمــ�ي الــذي يســند إليــه قيــادة  ي كان النــ�ب  

جيــش مســلم، بتوصيتــه بتقــوى اللــه، مــا يــدل عــىل العنايــة الفائقــة بالقيمــة الدينيــة للتقــوى، وأثرها 

ي إطــار مرضــاة 
ي تربيــة عنــاص الجيــش، وتهذيــب ســلوكهم، والرتقــاء بمســتوى أدائهــم، �ف

المرجــو �ف

ــدر  ي تص
ــ�ت ــال ال ــف وردود الأفع ــىل المواق ــة ع ــات واضح ك بصم ــ�ت ــة ت بي ــذه ال�ت ــيته، وه ــه وخش الل

ي أحــوال الرخــاء والشــدة، عــىل حــد ســواء، ولــم يتــم البــدء بالحــث عــىل التقــوى صدفــة أو 
عنهــم �ف

ي القلــوب والصــدور، وآثارهــا 
عبثــاً، وإنمــا هــي أســاس لقبــول الأعمــال وصالحهــا، وأصلهــا مكنــون �ف

يــل، والرضا  ف تبــدو جليــة عــىل الجــوارح، كيــف ل؟! وهــي الُمَعرَّفــة بالخــوف مــن الجليــل، والعمــل بالت�ف

ف ومــن ســبقهم مــن أهــل الكتــاب،  عــداد ليــوم الرحيــل، وقــد أوص بهــا اللــه المســلم�ي بالقليــل، والإ

ْيَنــا الَِّذيــَن أُوتـُـواْ اْلِكَتــاَب ِمــن َقْبِلُكــْم  ي الأَرِْض َوَلَقــْد َوصَّ ِ
ــَماَواِت َوَمــا �ف ي السَّ ِ

فقــال عــز وجــل: }َولّلــِه َمــا �ف

ود بــه، مصداقــاً لقولــه عــز  ف ــَه....{ )النســاء: 131(، وهــي خــ�ي الــزاد المــوص بالــ�ت ــواْ الّل ــْم أَِن اتَُّق َوِإيَّاُك

َْلَبــاِب{ )البقــرة: 197(، وهــي خــ�ي لبــاس،  ْقــَوى َواتَُّقــوِن يَــا أُْوِلي الأ َ الــزَّاِد التَّ ْ ُدواْ َفــِإنَّ َخــ�ي وجــل: }...َوتـَـَزوَّ

النبي الهادي، صىل الله عليه وسلم،

 يويص قادة جيوشه بالقيم النبيلة، واألخالق الحميدة
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ــْوَءاِتُكْم َوِريشــاً  ــَواِري َس ــْم ِلَباســاً يُ ــا َعَلْيُك ــْد أَنَزْلَن ي آَدَم َق ِ
ــ�ف ــا بَ ــه عــز وجــل: }يَ ي قول

ف �ف ــ�ي حســب المب

ــُروَن{ )الأعــراف:26(، وأمــر اللــه بالتعــاون  كَّ ــِه َلَعلَُّهــْم يَذَّ ــَك ِمــْن آيَــاِت الّل ٌ َذِل ْ ْقــَوَى َذِلــَك َخــ�ي َوِلَبــاُس التَّ

ثْــِم َواْلُعــْدَواِن  ــىَل الإِ ْقــَوى َولَ تََعاَونُــواْ َع ِّ َوالتَّ ــ�ب ــىَل اْل ، فقــال جــل شــأنه: }...َوتََعاَونُــواْ َع عليهــا والــ�ب

ــَه َشــِديُد اْلِعَقــاِب{ )المائــدة: 2(. ــَه ِإنَّ الّل َواتَُّقــواْ الّل

يــة، مصداقــاً لقولــه تعــال: }...لََّمْســِجٌد  ه بالفضــل والخ�ي   وأي عمــل يؤســس عليهــا يفــوق غــ�ي

ــُه يُِحــبُّ  ــُرواْ َوالّل ــوَن أَن يََتطَهَّ ــْوٍم أََحــقُّ أَن تَُقــوَم ِفيــِه ِفيــِه ِرَجــاٌل يُِحبُّ ِل يَ ْقــَوى ِمــْن أَوَّ ــَس َعــىَل التَّ أُسِّ

ِريــَن{ )التوبــة:108(. اْلُمطَّهِّ

ــُه َســِكيَنَتُه َعــىَل رَُســوِلِه َوَعــىَل  ــَزَل اللَّ ف كلمتهــا، فقــال عــز وجــل: }...َفأَن وألــزم اللــه المؤمنــ�ي  

ــح: 26(. ــاً{ )الفت ٍء َعِليم ْ ي َ ــُكلِّ ىسش ــُه ِب ــا َوَكاَن اللَّ ــا َوأَْهَلَه ــقَّ ِبَه ــوا أََح ــَوى َوَكانُ ْق ــَة التَّ ــْم َكِلَم َ َوأَْلزََمُه ف ــ�ي اْلُمْؤِمِن

وخصهــا اللــه والــ�ب بالمناجــاة، فقال عز وجــل: }يـَـا أَيَُّها الَِّذيــَن آَمُنــوا ِإَذا تََناَجْيُتــْم َفــاَل تََتَناَجْوا   

وَن{)المجادلة:9(. ُ َ ْقــَوى َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي ِإَلْيــِه تُْح�ش ِّ َوالتَّ ثـْـِم َواْلُعــْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّســوِل َوتََناَجْوا ِباْل�بِ  ِباْلإِ

ــُه ُهــَو أَْهــُل  واللــه أهــل التقــوى، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }َوَمــا يَْذُكــُروَن ِإلَّ أَن يََشــاَء اللَّ  

ــىَل  ــَت ِإن َكاَن َع ــال: }أََرأَيْ ــول تع ــا، فيق ــر به ــجع الأم ــه يش ــر:56(، والل ــرَِة{ )المدث ــُل اْلَمْغِف ــَوى َوأَْه ْق التَّ

ْقــَوى{  )العلــق:11 - 12(. اْلُهــَدى* أَْو أََمــَر ِبالتَّ

ي خاصــة أنفســهم 
فالرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، لمــا بــدأ وصيتــه لأمــراء الجيــوش �ف  

ض بالمتقــي أن يخــاف اللــه، فيتجنــب الخطايــا  ي ثمــار الخــ�ي منهــم، فالمفــ�ت
بالتقــوى، هــدف إل جــ�ف

ه، ول ينتقــم  والآثــام، فــال يــ�ق، ول يغــش، ول يكــذب، ول يعمــل لخاصــة نفســه عــىل حســاب غــ�ي

هــم، ول يظلــم عــدواً ول صديقــاً، ول يحــرم صاحــب حــق مــن  لنفســه، ول يقــرِّب محبيــه ويُقــ�ي غ�ي

ي منتهــى الأهميــة، والحاجــة إليهــا ماســة، وبخاصــة ممــن تنــاط 
نيلــه، مــن هنــا كانــت التوصيــة بهــا �ف

بــه إمــرة أو مســؤولية. 
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التوصية برعاية شؤون الجند:  

ي مال سيده.
* صحيح البخاري، كتاب العتق، باب العبد راٍع �ف

كان صــىل اللــه عليــه وســلم، يُْتِبــُع توصيــَة أمــراء الجيــوش بالتقــوى، بتوصيتهــم بمــن يكــون   

يمــان، وخشــية  ي الحــرص عــىل بنــاء جيــش معــد ومحصــن بالإ
ًا، ممــا يعــ�ف ْ َ َخــ�ي ف َمَعُهــم ِمــَن اْلُمْســِلِم�ي

ــدة  ــلح بعقي ــم، مس ــه قوي ــاً، ُخلُق ــوي ذاتي ــش ق ــق؛ أي جي ــن الخل ــب، وحس ــة، والح ــه، والرحم الل

صلبــة، خشــية اللــه مقدمــة لديــه عــىل مــا ســواها، يكــون بنــاؤه قويــاً، وحرصــه عــىل تحقيــق الغايــة 

وت، واللــه ســائل كل راع عمــا  ُ بالقهــر والجــ�ب ــ�ي النبيلــة وافــراً، بخــالف الجيــش المتناحــر، أو الــذي يُسَّ

ي اللــه عنهمــا، أَنَّــُه ســمع 
ي الحديــث الصحيــح عــن عبــد اللَّــِه بــن ُعَمــَر، رصف

عاه، حســب مــا جــاء �ف اســ�ت

َمــاُم َراٍع، َوَمْســُئوٌل  ِتــِه، َفالإِ رَُســوَل اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، يقــول: )ُكلُُّكــْم َراٍع َوَمْســُئوٌل َعــْن رَِعيَّ

ــَي  ــٌة، َوِه ــا َراِعَي ــِت َزْوِجَه ي بَْي ِ
ــْرأَُة �ف ــِه، َوالَم ِت ــْن رَِعيَّ ــُئوٌل َع ــَو َمْس ــِه َراٍع، َوُه ي أَْهِل ِ

ــُل �ف ــِه، َوالرَُّج ِت ــْن رَِعيَّ َع

ِتــِه، َقــاَل: َفَســِمْعُت َهــُؤلَِء  ِدِه َراٍع، َوُهــَو َمْســُئوٌل َعــْن رَِعيَّ ي َمــاِل َســيِّ ِ
ِتَهــا، َوالَخــاِدُم �ف َمْســُئوَلٌة َعــْن رَِعيَّ

ي َمــاِل  ِ
، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم َقــاَل: َوالرَُّجــُل �ف ي ــ�بِ ،ِّ َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َوأَْحِســُب النَّ ي ــ�بِ ِمــَن النَّ

)
1

ــِه( )* ِت ــِه، َفُكلُُّكــْم َراٍع، َوُكلُُّكــْم َمْســُئوٌل َعــْن رَِعيَّ ِت أَِبيــِه َراٍع، َوَمْســُئوٌل َعــْن رَِعيَّ

ف الراشــدون كانــوا يحرصــون أشــد الحــرص عــىل القيــام بواجــب الرعايــة  وخلفــاء المســلم�ي  

ي أداء أدوارهــم بمــا يحقــق مصالــح العبــاد، 
عــىل الوجــه الــذي يرضــاه ســبحانه، وكانــوا يجتهــدون �ف

ي مســألة اســتخالف 
ي اللــه عنــه، �ف

ومــن الشــواهد عــىل منحاهــم الكريــم هــذا، مــا كان مــن عمــر، رصف

 ْ ــ�ي ــاَك َغ ــَت أَنَّ أَبَ ــت: أََعِلْم ــَة، فقال ــىل َحْفَص ــُت ع ــال: )َدَخْل ــَر، ق ــن ُعَم ــن اب ــده، فع ــن بع ــ�ي م أم

ي ذلــك، َفَســَكتُّ 
ِّي أَُكلُِّمــُه �ف

ُمْســَتْخِلٍف؟ قــال: قلــت: مــا كان ِلَيْفَعــَل، قالــت: إنــه َفاِعــٌل، قــال: َفَحَلْفــُت أَ�ف

ــه،  ــُت علي ــُت، َفَدَخْل ــاًل حــ�ت رََجْع ي َجَب ِ
ــ�ف ــُل ِبَيِمي ــا أَْحِم ــُت َكأَنََّم ــال: َفُكْن ــُه، ق ــم أَُكلِّْم ــَدْوُت، ول حــ�ت َغ

ي ســمعت النــاس يَُقوُلــوَن َمَقاَلــًة، َفآَلْيــُت 
ُُه، قــال: ثـُـمَّ قلــت لــه: إ�ف ي عــن َحــاِل النــاس، وأنــا أُْخــ�بِ ِ

َفَســأََل�ف

ُ ُمْســَتْخِلٍف، َوِإنَّــُه لــو كان لــك َراِعــي ِإِبــٍل، أو َراِعــي َغَنــٍم، ثـُـمَّ َجــاَءَك  ْ أَْن أَُقوَلَهــا لــك، زَعُمــوا أَنَّــَك َغــ�ي

ــمَّ  ــاَعًة، ثُ ــُه َس ــْوِلي َفَوَضــَع َرأَْس ــُه َق ، قــال: َفَواَفَق ــدُّ ــُة النــاس أََش ــَع، َفِرَعايَ ــَت أَْن قــد َضيَّ ــا، َرأَيْ َوتََرَكَه

�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف

النبي الهادي، صىل الله عليه وسلم،

 يويص قادة جيوشه بالقيم النبيلة، واألخالق الحميدة
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ْ َل أَْســَتْخِلْف، فــإن رَُســوَل اللَّــِه، صــىل اللــه  ف ِّي َلــ�أِ
ّ، فقــال: ِإنَّ اللَّــَه عــز وجــل يَْحَفــُظ ِديَنــُه، َوِإ�ف رََفَعــُه إلي

ــِه مــا هــو إل  ــٍر قــد اْســَتْخَلَف، قــال: َفَواللَّ ــا بَْك عليــه وســلم،  لــم يَْســَتْخِلْف، َوِإْن أَْســَتْخِلْف، فــإن أَبَ

َّــُه لــم يَُكــْن ِلَيْعــِدَل ِبرَُســوِل اللَّــِه،  أَْن َذَكــَر رَُســوَل اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، َوأَبـَـا بَْكــٍر، َفَعِلْمــُت أَن

ُ ُمْســَتْخِلٍف(  )1( ْ ــُه َغــ�ي َّ ــًدا َوأَن صــىل اللــه عليــه وســلم،  أََح

ي اللــه عنهــم، ومــا يحقــق مصالــح العبــاد، 
ف تنصــب عــىل مــا يــرصف فأنظــار الأمــراء المخلصــ�ي  

وع  ي المنافــع، والكســب غــ�ي المــ�ش
كــز جهودهــم حــول جــ�ف ، بخــالف الذيــن ت�ت ويــرصف عنهــم الــ�ش

، صــىل الله عليه وســلم، بقولــه: )ِإنَُّكــْم َســَتْحِرُصوَن  ي ف تحذيــر النــ�ب المســتثمر مــن مناصبهــم، متناســ�ي

ــُة( )2( ــُة، َوِبْئَســْت الَفاِطَم ــَم الُمرِْضَع ــِة، َفِنْع ــًة يــوم اْلِقَياَم ــَتُكوُن نََداَم ــارَِة، َوَس َم عــىل اْلإِ

ــاك متابعــة  ــت هن ــا كان ــاه، وإنم ــة لالأمــ�ي بالرفــق برعاي ــة النظري ــُن يْكتفــى بالتوصي ــم يك ول  

ــُت َعاِئَشــَة  ي تحــدث خــالل إمرتــه، فعــن عبــد الرحمــن بــن ِشَماَســَة، قــال: )أَتَْي
لمجريــات الأمــور الــ�ت

ــَف كان َصاِحُبُكــْم  ، فقالــت: َكْي ــْن أنــت؟ فقلــت: رَُجــٌل مــن أَْهــِل ِمــرْصَ ٍء، فقالــت: ِممَّ ْ ي َ ــأَُلَها عــن ىسش أَْس

ــِه  ، َفُيْعِطي ُ ــ�ي ــا اْلَبِع ــِل ِمنَّ ــوُت ِللرَُّج ــيئاً، إن كان َلَيُم ــه ش ــا من ــا نََقْمَن ــال: م ــذه، فق ــْم ه ي َغَزاِتُك
ــْم �ف َلُك

ي  ِ
ــا إنــه َل يَْمَنُعــ�ف ــَة، فقالــت: أََم َفَق ــِه النَّ ــِة َفُيْعِطي َفَق ــاُج إل النَّ ــَد، َويَْحَت ــِه اْلَعْب ــُد َفُيْعِطي ، َواْلَعْب َ اْلَبِعــ�ي

ــه  ــه علي ــىل الل ــِه، ص ــول اللَّ ــن رس ــمعت م ــا س ََك م ــ�بِ ــي أَْن أُْخ ــٍر أَِخ ي بَْك ــن أ�ب ــِد ب ي ُمَحمَّ
ــَل �ف ــذي َفَع ال

ي شــيئاً، َفَشــقَّ عليهــم، َفاْشــُقْق عليــه، َوَمــْن  ِ
ــ�ت َ مــن أَْمــِر أُمَّ ي هــذا: اللهــم مــن َوِلي ِ

ي بَْيــ�ت
وســلم ، يقــول �ف

ــِه( )3( ــْق ِب ــْم، َفارُْف ــَق ِبِه ي شــيئاً، َفرََف ِ
ــ�ت ــِر أُمَّ َ مــن أَْم َوِلي

ي يتولونهــا، أنهــم 
ف عــىل مختلــف مســتويات المســؤولية الــ�ت وكان مــن مناهــج أمــراء المســلم�ي  

ي خطــاب تولِّيــه 
ي اللــه عنــه، �ف

كانــوا ينتــرصون للضعيــف حــ�ت يأخــذوا لــه حقــه، فهــذا أبــو بكــر، رصف

كــم، فــإن  ي قــد وليــت عليكــم، ولســت بخ�ي
ــاس؛ فــإ�ف منصــب الخالفــة، يقــول: )أمــا بعــد؛ أيهــا الن

، الصــدق أمانــة، والكــذب خيانــة، والضعيــف فيكــم قــوي  ي
، وإن أســأت فقومــو�ف ي

أحســنت فأعينــو�ف

مارة، باب الستخالف وتركه. 1. صحيح مسلم، كتاب الإ

مارة. 2. صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص عىل الإ

مام العادل... مارة، باب فضيلة الإ 3. صحيح مسلم، كتاب الإ
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ي مــا أطعت 
عنــدي، حــ�ت آخــذ لــه حقــه، والقــوي منكــم ضعيف عنــدي، حــ�ت آخذ منــه الحــق، أطيعو�ف

 اللــه ورســوله، فــإذا عصيــت اللــه ورســوله، فــال طاعــة لي عليكــم، قومــوا إل صالتكــم يرحمكم اللــه()1(

وا  ومــن وصايــا الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، لأمرائــه، أن ييــ�وا ول يعــ�وا، ويبــ�ش  

، صــىل اللــه عليــه وســلم، بََعــَث  ي ِه، أَنَّ النــ�ب ي بـُـرَْدَة عــن أبيــه عــن َجــدِّ ول ينفــروا، فعــن َســِعيِد بــن أ�ب

ــا()2( ــا ول تَْخَتِلَف ــَرا، َوتَطَاَوَع َا ول تَُنفِّ ِّ ــ�ش َا، َوبَ ــ�ِّ َا ول تَُع ــ�ِّ ــال: )يَ ــِن، ق ــوىَس إل اْلَيَم ــا ُم ــاًذا َوأَبَ ُمَع

1. تخريج أحاديث الكشاف: 2/ 406.
ي الحرب.

، باب ما يكره من التنازع والختالف �ف 2. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

تحديد منطلقات الحرب املرشوعة وغايتها:  

بعــد إعــداد القــادة لتحمــل المســؤولية، وتســليحهم بالتقــوى، وحثهــم عــىل الرحمــة   

ســالم،  ي الإ
بالمؤتمريــن لهــم، يحــدد الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، منطلقــات المعــارك الحربية �ف

ي ســبيله، 
فهــي للــه، ل لمصالــح فئويــة، ول لمنافــع شــخصية، تبــدأ باســمه ســبحانه، ومنهجهــا العمل �ف

ي َســِبيِل اللــِه، َقاِتُلــوا َمــْن  ِ
فــكان صــىل اللــه عليــه وســلم، يقــول لأمــراء جيوشــَه: »اْغــُزوا ِباْســِم اللــِه، �ف

َكَفــَر ِباللــِه( فهــي معــارك واضحــة الغايــة والمنهــج، ولّمــا تكــون الغايــة ابتغــاء مرضــاة اللــه، والمنهــج 

ــم  ــم، فه ه ــن غ�ي ــا ع ــد فيه ــراء والجن ــيختلف أداء الأم ــاله، فس ي ع
ــل �ف ــه ج ع ف رسش ــ�ي ــن مع ــع م ينب

ف مــن  ف مــن يتبــع منهــج اللــه، وبــ�ي ع وقيمــه وأخالقــه، وشــتان بــ�ي يســتظلون ويتقيــدون بحكــم الــ�ش

ي المضمــون والغايــات 
ف �ف ف المنهجــ�ي يتبعــون ســواه مــن مناهــج، واللــه ســبحانه أشــار إل الفــرق بــ�ي

ــاء  ــَماء َم ــَن السَّ ــَزَل ِم ي كثــ�ي مــن آيــات قرآنــه الكريــم، منهــا قولــه عــز وجــل: }أَن
والنتائــج والثمــار، �ف

ــٍة أَْو  ــاء ِحْلَي ــاِر ابِْتَغ ي النَّ ِ
ــِه �ف ــُدوَن َعَلْي ــا يُوِق ــاً َوِممَّ اِبي ــداً رَّ ــْيُل َزبَ ــَل السَّ ــا َفاْحَتَم ــٌة ِبَقَدِرَه ــاَلْت أَْوِديَ َفَس

ــاَس  ــا َمــا يَنَفــُع النَّ بـَـُد َفَيْذَهــُب ُجَفــاء َوأَمَّ ــا الزَّ ُب الّلــُه اْلَحــقَّ َواْلَباِطــَل َفأَمَّ ِ ْ ْثُلــُه َكَذِلــَك يـَـرصف َمَتــاٍع َزبـَـٌد مِّ

ــاَل{ )الرعــد:17( ــُه الأَْمَث ُب الّل ِ ْ ــرصف ــَك يَ ي الأَرِْض َكَذِل ِ
ــُث �ف َفَيْمُك

 ، ف ســالم غايتهــا طاهــرة، ومنهجهــا نظيــف وقويــم، والظفــر فيهــا خــ�ي للعالم�ي ي الإ
فالحــرب �ف  

ي  ِ
ــوَن �ف ــواْ يَُقاِتُل ــَن آَمُن ــال: }الَِّذي ــه تع ، قول ي

ــا�ف ــذه المع ــض ه ــن بع ة ع ــ�ب ــة المع ــات القرآني ــن الآي وم

ــْيطَاِن َكاَن  ــْيطَاِن ِإنَّ َكْيــَد الشَّ ي َســِبيِل الطَّاُغــوِت َفَقاِتُلــواْ أَْوِلَيــاء الشَّ ِ
َســِبيِل الّلــِه َوالَِّذيــَن َكَفــُرواْ يَُقاِتُلــوَن �ف

ــاء:76( ــاً{ )النس َضِعيف

�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف

النبي الهادي، صىل الله عليه وسلم،

 يويص قادة جيوشه بالقيم النبيلة، واألخالق الحميدة
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         أخــالق اإلســالم الســامية متيــز ســلوك امللتزمــني بهــا حتــى يف 

معاركهــم مــع أعدائهــم:

مام الأمراء عىل البعوث... ، باب تأم�ي الإ 1. صحيح مسلم، كتاب الجهاد والس�ي

2. سبل السالم، 4/ 46

ح النووي، 12 /37 3. صحيح مسلم ب�ش

4. صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب إثم الغادر لل�ب والفاجر.

ام  يــف المذكــور آنفــاً، يــرىس مبــادئ احــ�ت ي حديثــه ال�ش
الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، �ف  

ي َســِبيِل اللــِه، َقاِتُلــوا َمــْن َكَفــَر ِباللــِه،  ِ
ي الحــروب، فيقــول: )اْغــُزوا ِباْســِم اللــِه، �ف

نســان حــ�ت �ف حقــوق الإ

ــًدا...( )1( ــوا َوِلي ــوا، َوَل تَْقُتُل ــِدُروا، َوَل تَْمُثُل ــوا، َوَل تَْغ ــُزوا َوَل تَُغلُّ اْغ

فهــذه الوصيــة الســامية، تضمنــت النهــي عــن مثالــب يتهــاون كثــ�ي مــن النــاس بهــا، وبخاصــة   

ــق  ــم بح ــون جرائ ف ــا، فيق�ت ي يخوضونه
ــ�ت ــروب ال ــارك والح ــم المع ي خض

ف �ف ــ�ي ــة المتقاتل يح ــن رسش م

ــم. ــان كري ف كل إنس ــ�ي ــا جب ــدى له ــانية، ين نس الإ

ي المغنــم مطلقــاً، والغــدر ضــد الوفــاء، أمــا المثلــة فيقــال: مثــل 
ومعــ�ف الغلــول الخيانــة �ف  

ه، أو شــيئاً مــن أطرافــه، والمــراد بالوليــد المنهــي عــن قتلــه  بالقتيــل إذا قطــع أنفــه أو أذنــه أو مذاكــ�ي

ــف. )2( ــن التكلي ــغ س ــ�ي البال ــرب، غ ي الح
�ف

ي هــذه الكلمــات مــن الحديــث فوائــد مجمــع عليهــا، وهــي تحريــم 
مــام النــووي: و�ف يقــول الإ  

ــتحباب  ــة، واس ــة المثل ــوا، وكراه ــم يقاتل ــان إذا ل ــل الصبي ــم قت ــول، وتحري ــم الغل ــدر، وتحري الغ

ي 
مــام أمــراءه وجيوشــه بتقــوى اللــه تعــال، والرفــق بأتباعهــم، وتعريفهــم مــا يحتاجــون �ف وصيــة الإ

ــتحب.  )3( ــا يس ــره، وم ــا يك ــم، وم ــرم عليه ــا يح ــم، وم ــل له ــا يح ــم، وم ــب عليه ــا يج ــم، وم غزوه

ــن  ــلَّ َوَم ٍّ أَن يَُغ ي ــ�بِ ــا َكاَن ِلَن ــه تعــال: }َوَم ــة المســاندة لنواهــي الأمــراء هــذه، قول عي ــة ال�ش ومــن الأدل

ــوَن{ )آل عمــران:161( ــْم لَ يُظَْلُم ــَبْت َوُه ــا َكَس ــٍس مَّ َّ ُكلُّ نَْف ــَو�ف ــمَّ تُ ــِة ثُ ــْوَم اْلِقَياَم ــلَّ يَ ــا َغ ــأِْت ِبَم ــْل يَ يَْغُل

وقوله صىل الله عليه وسلم: )ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء يُْنَصُب ِبَغْدرَِتِه( )4(
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القتال يف اإلسالم وسيلة ال غاية:  

مام الأمراء عىل البعوث... ، باب تأم�ي الإ *  صحيح مسلم، كتاب الجهاد والس�ي

ف القبــول بأحــد خيــارات ثالثــة، يــدل   ف بــ�ي تخيــ�ي الطــرف المحــارب مــن قبــل جيــش المســلم�ي  

َك  ســالم وســيلة ل غايــة، حيــث يقــول صــىل اللــه عليــه وســلم: )َوِإَذا َلِقيــَت َعــُدوَّ ي الإ
عــىل أن الحــرب �ف

ــفَّ  ــْم، َوُك ــْل ِمْنُه ــوَك َفاْقَب ــا أََجابُ ــنَّ َم ــاَلٍل - َفأَيَُّتُه ــاٍل - أَْو ِخ ــاَلِث ِخَص ــْم ِإَل ثَ ، َفاْدُعُه َ ف ــ�ي ِك ِ ْ ــَن اْلُم�ش ِم

 )
1

ــْم()* ــفَّ َعْنُه ــْم، َوُك ــْل ِمْنُه ــوَك، َفاْقَب ــِإْن أََجابُ ــاَلِم، َف ْس ــْم ِإَل اْلإِ ــمَّ اْدُعُه ــْم، ثُ َعْنُه

ي مرقــاة المفاتيــح، أن قولــه صــىل اللــه عليــه وســلم: )وإذا لقيــت عــدّوك مــن 
جــاء �ف  

ــب أّولً  ــاب، خاط ــن الخط ــاب تلوي ــن ب ــو م : ه ي ــ�ب ــال الطي ــش، ق ــ�ي الجي ــاب لأم ...( الخط ف ــ�ي ك الم�ش

عامــاً، فدخــل فيــه الأمــ�ي دخــولً أّوليــاً، ثــم خــص الخطــاب بــه، فدخلــوا فيــه عــىل ســبيل التبعيــة، 

)فادعهــم إل ثــالث خصــال(؛ أي مرتبــة أو خــالل - شــك مــن الــراوي - والخصــال والخــالل بك�همــا 

ي معــ�ف واحــد، )فأيتهــن(  بالرفــع، والضمــ�ي للخصــال المدعــوة، 
جمــع الخصلــة، والَخلــة بفتحهمــا، �ف

ــكاف،  ــم ال ( بض ــفَّ ط، )َوُك ــ�ش ــزاء ال ــم( ج ــل منه ــدة )فاقب ــا زائ ــك، وم ــا من ــوك( أي قبلوه ــا أجاب )م

، )ثــم ادعهــم( أي إذا عرفــت  ف ي الأوليــ�ي
وفتــح الفــاء، ويجــوز ضمهــا وك�هــا، أي امتنــع، )َعْنُهــْم( أي �ف

جمــال، فاعلــم حكمهــا عــىل طريــق التفصيــل، )فادعهــم( أي أولً  مــا ذكــر مــن الخصــال عــىل وجــه الإ

ســالم، )فــإن أجابــوك فاقبــل منهــم، وكــف عنهــم، ثــم ادعهــم إل التحــول( أي النتقــال، )مــن  إل الإ

ــة  ــع الَخصل ــن تواب ــذا م ــالم، وه س ــن( أي إل دار الإ ــر )إل دار المهاجري ــالد الكف ــن ب ــم( أي م داره

هــم أنهــم إن فعلــوا ذلــك( أي التحــول )فلهــم مــا للمهاجريــن( أي مــن الثــواب،  الأول، )وأخ�ب

ف  ي زمنــه، فإنــه كان ينفــق عــىل المهاجريــن مــن حــ�ي
واســتحقاق مــال الفــيء، وذلــك الســتحقاق كان �ف

مــام، ســواء أكان مــن بــإزاء العــدو كافيــاً أم ل، بخــالف غــ�ي  ي أي وقــت أمرهــم الإ
الخــروج إل الجهــاد �ف

المهاجريــن، فإنــه ل يجــب عليهــم الخــروج إل الجهــاد، إن كان بــإزاء العــدّو مــن بــه الكفايــة، وهــذا 

ــن( أي مــن الغــزو.  ــه: )وعليهــم مــا عــىل المهاجري معــ�ف قول

�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف

النبي الهادي، صىل الله عليه وسلم،
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 ) ف هــم أنهــم يكونــون كأعراب المســلم�ي )فــإن أبــوا( أن يتحولــوا منهــا؛ أي مــن دارهــم، )فأخ�ب  

ي نســخة بصيغة 
ي دار الكفــر، )يجــري( بصيغــة المجهــول، و�ف

ي الباديــة، ل �ف
أي الذيــن لزمــوا أوطانهــم �ف

( أي مــن وجــوب الصــالة والزكاة  ف ي )عليهــم حكــم اللــه الــذي يجــري عــىل المؤمنــ�ي
المعلــوم، أي يمــ�ف

ء إل أن يجاهــدوا مــع  ي
ي الغنيمــة والفــيء ىسش

همــا، والقصــاص والديــة ونحوهمــا )ول يكــون لهــم �ف وغ�ي

، وهــو يفيــد المبالغــة،  يطــة التفســ�ي ف )فــإن هــم أبــوا( مــن بــاب مــا أضمــر عاملــه عــىل رسش المســلم�ي

ــم   ــب منه ــلهم( أي فاطل ــالم )فس س ــن الإ ــوا ع ــإن امتنع ، أي ف ــ�ي ي التعب
ــناد �ف س ــر الإ ــر لتكري والتقدي

)الجزيــة( وهــو إشــارة إل الخصلــة الثانيــة.

)فإن هم أبوا( أي عن قبول الجزية )فاستعن بالله وقاتلهم( إشارة إل الخصلة الثالثة.  

)وإذا حــاصت أهــل حصــن(  أي مــن الكفــار )فــأرادوك( أي طلبــوا منــك )أن تجعــل   

ــه(،  ــة نبي ــه ول ذم ــة الل ــم ذم ــل له ــال تجع ــا )ف ــا وأمانهم ــه( أي عهدهم ــة نبي ــه وذم ــة الل ــم ذم له

ــروا(  ــم )أن تُخف ــك(، فإنك ــة أصحاب ــك وذم ــم ذمت ــل له ــن اجع ــراد )ولك ــاع ول بالنف أي ل بالجتم

ــة  ــه وذم ــة الل ــون مــن أن تخفــروا ذم ــم أه ــم أصحابك ــم وذم ــوا )ذممك مــن الأخفــار، أي تنقض

رســوله(، ثــم المعــ�ف أنهــم لــو نقضــوا عهــد اللــه ورســوله لــم تــدر مــا تصنــع بهــم حــ�ت 

ــط  ــن مهب ــدك م ــك وبع ــبب غيبت ــك لس ــك علي ــذر ذل ــد يتع ــم، وق ــوه فيه ــي ونح ــم بوح ــؤذن لك ي

الوحــي، بخــالف مــا إذا نقضــوا عهــدك، فإنــك إذا نزلــت عليهــم فعلــت بهــم مــن قتلهــم أو 

ي حقهــم.
قاقهم، أو المــن أو الفــداء، حســب مــا تــرى مــن المصلحــة �ف ب الجزيــة أو اســ�ت  صف

لهــم عــىل حكــم  ف لهــم عــىل حكــم اللــه، فــال تُ�ف ف )وإن حــاصت أهــل حصــن، فــأرادوك أن ت�ف  

اللــه وعــىل حكــم رســوله، ولكــن أنزلهــم عــىل حكمــك، فإنــك ل تــدري أتصيــب حكــم اللــه فيهــم، أم 

يــه، فإنــه قــد ينقضهــا مــن ل يعــرف  ف ل(   قــال النــووي: قولــه: )فــال تجعــل لهــم ذمــة اللــه( نهــي ت�ف

لهــم عــىل حكــم اللــه(  ف حقهــا، وينتهــك حرمتهــا بعــض الأعــراب، وســواد الجيــش، وكــذا قولــه: )فــال ت�ف

يــه، وفيــه حجــة لمــن يقــول ليــس كل مجتهــد مصيبــاً، بــل المصيــب واحــد، وهــو الموافــق  ف نهــي ت�ف
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ي الأمــر نفســه، ومــن يقــول إن كل مجتهــد مصيــب، يقــول معــ�ف قولــه: )فإنــك ل تــدري 
لحكــم اللــه �ف

ي حديــث 
ّ وحــي بخــالف مــا حكمــت، كمــا قــال �ف ل عــىلي ف أتصيــب حكــم اللــه فيهــم( إنــك ل تأمــن أن يــ�ف

ــذا  ــه، وه ــم الل ــم بحك ــت فيه ــد حكم ــة: لق ي قريظ
ــ�ف ي ب

ــاذ �ف ــن مع ــعد ب ــم س ــن تحكي ــعيد م ي س أ�ب

)
1

، صــىل اللــه عليــه وســلم، فيكــون كل مجتهــد مصيبــاً. )* ي المعــ�ف منتــف بعــد النــ�ب

ــل  ــتنفاِد البدائ ــد اس ــون بع ــل يك ــل ول الأول، ب ــار الأفض ــس الخي ــال لي ــوء إل القت فاللج  

ــال،  ــا بالقت ــول إليه ــىل الوص ــدم ع ــة، مق وع ــات الم�ش ــلمي للغاي ــول الس ــرى، فالوص ــلمية الأخ الس

ــُه  ــى اللَّ اً َوَكَف ْ ــ�ي ــوا َخ ــْم يََناُل ــْم َل ــُروا ِبَغْيِظِه ــَن َكَف ــُه الَِّذي ــأنه: }َورَدَّ اللَّ ــل ش ــول ج ــدد يق ــذا الص وبه

َ اْلِقَتــاَل َوَكاَن اللَّــُه َقِويّــاً َعِزيــزاً{ )الأحــزاب:25( ف اْلُمْؤِمِنــ�ي

والتاريــخ بأحداثــه ووقائعــه يشــهد لنجاعــة هــذا النهــج، إذ اســتفاد منــه كثــ�ي مــن النــاس   

ســالم، حيــث يقــول جــل شــأنه: }يَْهــِدي  فاهتــدوا، وتركــوا الضــالل، وتلــك مــن أســمى غايــات دعــوة الإ

ــْم ِإَل  ــِه َويَْهِديِه ــوِر ِبِإْذِن ــاِت ِإَل النُّ ــِن الظُُّلَم ــم مِّ ــالَِم َويُْخِرُجُه ــُبَل السَّ ــُه ُس ــَع ِرْضَوانَ ــِن اتََّب ــُه َم ــِه الّل ِب

ــاَس ِمــَن الظُُّلَمــاِت  ْســَتِقيٍم{ )المائــدة:16(، ويقــول ســبحانه: }اَلــر ِكَتــاٌب أَنَزْلَنــاُه ِإَلْيــَك ِلُتْخــِرَج النَّ ِصَاٍط مُّ

ــم:1( ــِد{ )إبراهي ــِز اْلَحِمي ــْم ِإَل ِصَاِط اْلَعِزي ــِإْذِن َربِِّه ــوِر ِب ِإَل النُّ

ف وأمرائهــم وأعدائهــم،  ي التعامــل مــع أشــخاص المســلم�ي
ســالم �ف فهــذا جانــب مــن منهــج الإ  

، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ي ي وصيــة النــ�ب
ي ذلــك، كمــا جــاء �ف

ســالم منهــم، ورافــ�ف ف عــىل الإ والمقبلــ�ي

ي النصوص، 
ة وآية لــكل متدبــر �ف ي التذكــ�ي بــه عــ�ب

وتوجيهاتــه الكريمــة لأمــراء جيوشــه، عــى أن يكــون �ف

ي صاعهــم وحروبهــم. 
وواقــع حيــاة النــاس، ومــا يواجهــون �ف

*مرقاة المفاتيح، 7/ 436 - 438.

�ة العدد اح�ي �ت �ت
ا�ف
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حسم الرصاع بني الحق والباطل 

بالقتال يف سبيل الله

الشيخ إبراهيم خليل عوض الله

رئيس التحرير 

ف  ي حلبــات المواجهــة بــ�ي
ف الحــق والباطــل أزلي الوجــود، دائــم الحضــور �ف الــرصاع بــ�ي  

يــة الأول، ظهــرت نــواة هــذا الــرصاع، الــذي انتهــى بقتــل أحد  أهليهمــا، فمنــذ أن وجــدت الأرسة الب�ش

، فأحدهمــا  ف ي آدم عــىل يــد أخيــه، وتخلــل تلــك المواجهــة حــوار بينهمــا مثــّل وجهــي المتصارعــ�ي
ابــ�ف

ــَك{ حســب مــا تضمنــه قولــه  َْقُتَلنَّ
يهــم بارتــكاب جريمــة قتــل نكــراء، عدوانــاً وظلمــاً، قائــالً لأخيــه: }َلأ

ــْل ِمــَن الآَخــِر  ــَل ِمــن أََحِدِهَمــا َوَلــْم يَُتَقبَّ بـَـا ُقْربَانــاً َفُتُقبِّ ْ آَدَم ِباْلَحــقِّ ِإْذ َقرَّ ي َ
تعــال: }َواتـْـُل َعَلْيِهــْم نََبــأَ ابـْـ�ف

ــدة:27(  {)المائ َ ف ــَن اْلُمتَِّق�ي ــُه ِم ــُل الّل ــا يََتَقبَّ ــاَل ِإنََّم ــَك َق َْقُتَلنَّ
ــاَل َلأ َق

ــَك  ــِدَي ِإَلْي ــاْ ِبَباِســٍط يَ َ ــا أَن ي َم ِ
ــ�ف ــَدَك ِلَتْقُتَل َّ يَ ف بََســطَت ِإَلي ــ�أِ والمســتهدف بالقتــل يــرد عليــه: }َل  

ــاِر  ــاِب النَّ ــْن أَْصَح ــوَن ِم ــَك َفَتُك ــي َوِإثِْم ــوَء ِبِإثِْم ــُد أَن تَُب ِّي أُِري
* ِإ�ف َ ف ــ�ي ــَه رَبَّ اْلَعاَلِم ــاُف الّل ِّي أََخ

ــَك ِإ�ف َْقُتَل َلأ

{ )المائــدة:28 - 29( َ ف َوَذِلــَك َجــَزاء الظَّاِلِمــ�ي

ي رد صاحــب الحــق، فــإن حامــل لــواء 
ف �ف وعــىل الرغــم مــن المالطفــة والمســالمة المتضمنتــ�ي  

ــذ مــا أملــت عليــه غطرســته ضــد أخيــه، فقــد أخــ�ب اللــه عــن ذلــك بقولــه  ي غيــه، ونفَّ
الباطــل اســتغرق �ف

ــدة: 30( ــَن{ )المائ ي ــَن اْلَخارِسِ ــَح ِم ــُه َفأَْصَب ــِه َفَقَتَل ــَل أَِخي ــُه َقْت ــُه نَْفُس ــْت َل َع ــال: }َفطَوَّ تع
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ــا  ــل، مم ــق والباط ــن صاع الح ي م
ــا�ف ــة تع ي ــاوي، والب�ش ــدث المأس ــذا الح ــوع ه ــذ وق ومن  

يــع قتــال أهــل الباطــل لصــد عدوانهــم، وردعهــم عــن غيهــم، وتحقيــق الأمــن والأمــان  اســتلزم ت�ش

ي يتســلح بهــا أهــل الباطــل، بالــرد عــىل 
لالأبريــاء مــن الخلــق، فــأذن اللــه لمــن يواجــُه آلــة القتــل الــ�ت

عدوانهــم بمــا يلــزم من قــوة وقتال، فقــال عز وجــل: }أُِذَن ِللَِّذيــَن يَُقاتَُلــوَن ِبأَنَُّهــْم ظُِلُمــوا َوِإنَّ اللََّه َعىَل 

وع، ومؤيــد بنــرص اللــه العــىلي القديــر. ف لظالميهــم مــ�ش ِهــْم َلَقِديــٌر{ )الحــج:39(، فقتــال المظلومــ�ي  نرَْصِ

القتال يف سبيل الله ومنزلته الدينية:  

يل، 3 /47 ف 1. التسهيل لعلوم الت�ف

ي السعود، 6/ 122 2. تفس�ي أ�ب

ع اللــه وحكمــه، مصطلــح الجهــاد  فم بــ�ش ي لهــا مــن يلــ�ت ي ينــ�ب
يُطُْلــق عــىل مهمــة القتــال الــ�ت  

ي الآيــات القرآنيــة الكريمــة، 
ي ونبــوي، بدليــل تعــدد اســتخدامه �ف

ي ســبيل اللــه، وهــو مصطلــح قــرآ�ف
�ف

ــِه َحــقَّ ِجَهــاِدِه ...{  ي اللَّ ِ
يفــة، فاللــه أمــر بالجهــاد، فقــال تعــال: }َوَجاِهــُدوا �ف والأحاديــث النبويــة ال�ش

ــِه{ يحتمــل أنــه  ي اللَّ ِ
يــل، إن قولــه تعــال: }َوَجاِهــُدوا �ف ف )الحــج:78(، يقــول صاحــب التســهيل لعلــوم الت�ف

ي ذلــك، و}َحــقَّ ِجَهــاِدِه ...{ 
يريــد جهــاد الكفــار، أو جهــاد النفــس والشــيطان، أو الهــوى، أو العمــوم �ف

ي ذلــك نظــر، وإنمــا أضــاف الجهــاد 
قيــل: إنــه منســوخ، كنســخ حــق تقاتــه، بقولــه: }مــا اســتطعتم{ و�ف

ف بذلــك فضلــه، واختصاصــه باللــه. )1( إل اللــه ليبــ�ي

ــف الحــق إل  ــاً خالصــاً لوجهــه، فعكــس، وأضي ــه حق ــاداً في ــاِدِه{؛ أي جه ــقَّ ِجَه ــل: }َح وقي  

الجهــاد مبالغــة، كقولــك: هــو حــق عالــم، وأضيــف الجهــاد إل الضمــ�ي اتســاعاً، أو لأنــه مختــص بــه 

ــه. )2( ــن أجل ــه، وم ــول لوجه ــه مفع ــث إن ــن حي ــال، م تع

كمــا أمــر ســبحانه بمجاهــدة الكافريــن بالقــرآن الكريــم، فقــال ســبحانه: }َفــاَل تُِطــِع اْلَكاِفِريــَن   

ي هذه الآية 
ي المقصود بالجهــاد �ف

اً{ )الفرقان:52(، ويورد الــرازي آراء المف�ين �ف َوَجاِهْدُهــم ِبــِه ِجَهــاداً َكِبــ�ي

لم�ة العددحسم الرصاع بني الحق والباطل بالقتال يف سبيل الله
ك
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ي الأداء والدعاء، وقال بعضهــم: المراد القتال، 
اً إل قــول بعضهم: المراد بذل الجهــد �ف الكريمــة، مشــ�ي

 وقــال آخــرون: كالهمــا، والأقــرب الأول؛ لأن الســورة مكيــة، والأمــر بالقتــال، ورد بعــد الهجــرة بزمــان.

ي كل قريــة نذيــراً لوجــب عــىل كل نذيــر مجاهــدة 
اً{ لأنــه لــو بعــث �ف   وإنمــا قــال: }ِجَهــاداً َكبــ�ي

قريتــه، فاجتمعــت عــىل رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم تلــك المجاهــدات، وكــ�ش جهــاده مــن 

اً{ جامعــاً  أجــل ذلــك وعظــم، فقــال لــه: }َوَجاِهْدُهــْم{ بســبب كونــك نذيــر القــرى كافــة، }ِجَهــاداً َكبــ�ي

)
1

ــدة.)* ــكل مجاه ل

ي 
ي كفــة حــب اللــه ورســوله، صــىل اللــه عليــه وســلم، الــ�ت

ي ســبيله �ف
واللــه جعــل الجهــاد �ف  

ــة  ــة المقابل ــىل الكف ــه، ع ــه وعذاب ــد الل ــن وعي ــاة م ــىل النج ــرص ع ــن يح ــدى م ــح، ل ــي أن ترج ينبغ

المحشــوة بمغريــات الدنيــا، ومتعلقاتهــا الفطريــة والمكتســبة، وبهــذا الصــدد يقــول عــز وجل:}ُقــْل 

ــْوَن  ــارٌَة تَْخَش ــا َوِتَج َْفُتُموَه َ ــَواٌل اْق�ت َتُُكْم َوأَْم ــ�ي ــْم َوَعِش ــْم َوأَْزَواُجُك ــْم َوِإْخَوانُُك ــْم َوأَبَْنآُؤُك ِإن َكاَن آبَاُؤُك

َ الّلــُه  ي ِ
َّ يـَـأْ�ت بَُّصــواْ َحــ�ت َ َ

ي َســِبيِلِه َف�ت ِ
ــَن الّلــِه َورَُســوِلِه َوِجَهــاٍد �ف َكَســاَدَها َوَمَســاِكُن تَرَْضْونََهــا أََحــبَّ ِإَلْيُكــم مِّ

ــة:24( { )التوب َ ف ــِق�ي ــْوَم اْلَفاِس ــِدي اْلَق ــُه لَ يَْه ــِرِه َوالّل ِبأَْم

ف لمرضاتــه ســبحانه، فقــال جــل  ف العاملــ�ي ة للمؤمنــ�ي ف وجعــل اللــه الجهــاد عالمــة فارقــة ممــ�ي  

ِة َوَقــْد َكَفــُروا  ُكــْم أَْوِلَيــاء تُْلُقــوَن ِإَلْيِهــم ِباْلَمــَودَّ ي َوَعُدوَّ شــأنه: }يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا َل تَتَِّخــُذوا َعــُدوِّ

ــْم ِجَهــاداً  ــْم َخرَْجُت ــِه َربُِّكــْم ِإن ُكنُت ــوا ِباللَّ ــْم أَن تُْؤِمُن ــَن اْلَحــقِّ يُْخِرُجــوَن الرَُّســوَل َوِإيَّاُك ِبَمــا َجاءُكــم مِّ

ِة َوأَنـَـا أَْعَلــُم ِبَمــا أَْخَفْيُتــْم َوَمــا أَْعَلنُتــْم َوَمــن يَْفَعْلــُه  وَن ِإَلْيِهــم ِباْلَمــَودَّ ي تـُـِ�ُّ ِ
ي َســِبيىِلي َوابِْتَغــاء َمرَْضــا�ت ِ

�ف

ــة:1( ــِبيِل{ )الممتحن ــَواء السَّ ــْد َضــلَّ َس ــْم َفَق ِمنُك

.87 /24 ، * التفس�ي الكب�ي
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يمــان،  ي المرتبــة التاليــة لالإ
ي ســبيل اللــه �ف

والرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، جعــل الجهــاد �ف  

ــِئَل: )أَيُّ  ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، ُس ــوَل اللَّ ــرََة، أَنَّ رَُس ي ُهَريْ عــىل رأس فضائــل الأعمــال، فعــن أ�ب

ــِه، ِقيــَل:  ي َســِبيِل اللَّ
ــِه َورَُســوِلِه، ِقيــَل: ثُــمَّ َمــاَذا؟ قــال: اْلِجَهــاُد �ف اْلَعَمــِل أَْفَضــُل؟ فقــال: ِإيَمــاٌن ِباللَّ

ُوٌر()1( ْ ــ�ب ــجٌّ َم ــال: َح ــاَذا؟ ق ــمَّ َم ثُ

ــا،  ــا عليه ــا وم ــة الدني ــة والمكان ي الأهمي
ــوق �ف ــالم تف س ي الإ

ــة �ف ــه مرتب ــبيل الل ي س
ــة �ف وللروح  

ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال:  ــوَل اللَّ ي اللــه عنــه، أَنَّ رَُس
، رصف ــاِعِديِّ ــْهِل بــن َســْعٍد السَّ فعــن َس

ٌ مــن  ْ ــِة َخــ�ي نَْيــا ومــا عليهــا، َوَمْوِضــُع َســْوِط أََحِدُكــْم مــن اْلَجنَّ ٌ مــن الدُّ ْ ــِه َخــ�ي ي َســِبيِل اللَّ
)ِربـَـاُط يـَـْوٍم �ف

نَْيــا ومــا عليهــا()2( ٌ مــن الدُّ ْ ي َســِبيِل اللَّــِه، أو اْلَغــْدَوُة، َخــ�ي
ْوَحــُة يَُروُحَهــا اْلَعْبــُد �ف نَْيــا ومــا عليهــا، َوالرَّ الدُّ

ي ســبيل الله-وهــو نــوع 
ف ربــاط  يــوم وليلــة �ف ويقــارن الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، بــ�ي  

ف التطــوع بصيــام شــهر وقيامــه، فعــن َســْلَماَن، قــال: ســمعت  مــن أنــواع الجهــاد، ومتفــرع عنــه- وبــ�ي

ٌ مــن ِصَيــاِم َشــْهٍر َوِقَياِمــِه، َوِإْن  ْ رَُســوَل اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، يقــول: )ِربـَـاُط يـَـْوٍم َوَلْيَلــٍة َخــ�ي

ــاَن()3( ــَن اْلَفتَّ ــُه، َوأَِم ــه ِرْزُق ــُه، وأجــري علي ــذي كان يَْعَمُل ــُه ال ــه َعَمُل ــَرى علي ــاَت َج َم

يمان هو العمل(. يمان، باب من قال: )إن الإ 1. صحيح البخاري، كتاب الإ

ي سبيل الله.
، باب فضل رباط يوم �ف 2. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

ي سبيل الله عز وجل.
مارة، باب فضل الرباط �ف 3. صحيح مسلم، كتاب الإ

الغاية املرشوعة للقتال يف سبيل الله:  

وع  ــ�ش ــه م ــه، أن ــه وأحكام ــاد وأهميت ــل الجه ي فض
ــون �ف ــرون والباحث ــر المتدب ــب أن يذك يج  

ــٌة  ــوَن ِفْتَن َّ لَ تَُك ــ�ت ــْم َح ــه عــز وجــل: }َوَقاِتُلوُه ــاً لقول ــة، مصداق ــدرء فتن يعــه ل ــة، كت�ش ــات نبيل لغاي

ي 
ــ�ت ف ال ــ�ت ــىل رأس الف ــرة:193(، وع { )البق َ ف ــ�ي ــىَل الظَّاِلِم ــْدَواَن ِإلَّ َع ــالَ ُع ــواْ َف ــِإِن انَتَه ــِه َف ــُن ِلّل ي ــوَن الدِّ َويَُك

لم�ة العددحسم الرصاع بني الحق والباطل بالقتال يف سبيل الله
ك
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ي قولــه تعــال: }َوَقاِتُلوُهــْم 
ف �ف ي الديــن، حســب المبــ�ي

ي ســبيل اللــه، الفتنــة �ف
يتطلــب درؤهــا القتــال �ف

{ )الأنفــال:39(،  ٌ ــ�ي ــوَن بَِص ــا يَْعَمُل ــَه ِبَم ــِإنَّ الّل ــْواْ َف ــِإِن انَتَه ــه َف ــُه ِلّل ــُن ُكلُّ ي ــوَن الدِّ ــٌة َويَُك ــوَن ِفْتَن َّ لَ تَُك ــ�ت َح

وقولــه تعــال: }َقاِتُلــواْ الَِّذيــَن لَ يُْؤِمُنــوَن ِبالّلــِه َولَ ِباْلَيــْوِم الآِخــِر َولَ يَُحرُِّمــوَن َمــا َحــرََّم الّلُه َورَُســوُلُه َولَ 

َّ يُْعطُــواْ اْلِجْزيـَـَة َعــن يـَـٍد َوُهــْم َصاِغُروَن{)التوبــة:29(  يَِديُنــوَن ِديــَن اْلَحــقِّ ِمــَن الَِّذيــَن أُوتـُـواْ اْلِكَتــاَب َحــ�ت

ي ســبيل اللــه لتحقيــق هــذه 
يــع القتــال �ف والرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، يؤكــد عــىل ت�ش  

ــَل  ــرُْت أَْن أَُقاِت ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، قــال: )أُِم ــَر، أَنَّ رَُســوَل اللَّ الغايــة الدينيــة، فعــن ابــن ُعَم

َكاَة،  ــاَلَة، َويُْؤتُــوا الــزَّ ــِه، َويُِقيُمــوا الصَّ ــًدا رســول اللَّ النــاس حــ�ت يَْشــَهُدوا أَْن َل ِإَلــَه إل اللــه، َوأَنَّ ُمَحمَّ

ــِه()1( ــىل اللَّ ــابُُهْم ع ــاَلِم، َوِحَس ْس ــقِّ اْلإِ ــْم، إل ِبَح ــْم َوأَْمَواَلُه ي ِدَماَءُه ِّ
ــ�ف ــوا ِم ــك َعَصُم ــوا ذل ــإذا َفَعُل  ف

، صــىل اللــه عليــه وســلم، فقــال: )الرَُّجــُل  ي ي اللــه عنــه، قــال: جــاء رَُجــٌل إل النــ�ب
ي ُمــوىَس، رصف وعــن أ�ب

ــِه؟ قــال: مــن  ي َســِبيِل اللَّ
َى َمَكانـُـُه، َفَمــْن �ف ُ ْكــِر، َوالرَُّجــُل يَُقاِتــُل ِلــ�ي يَُقاِتــُل ِلْلَمْغَنــِم، َوالرَُّجــُل يَُقاِتــُل ِللذِّ

ي َســِبيِل اللَّــِه(  )2(
ــِه ِهــَي اْلُعْلَيــا، َفُهــَو �ف َقاتـَـَل ِلَتُكــوَن َكِلَمــُة اللَّ

َكاَة...{)التوبة: 5(. اَلَة َوآتَُوا الزَّ يمان، باب: }َفِإْن تَابُوا َوأََقاُموا الصَّ 1. صحيح البخاري، كتاب الإ

، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 2. صحيح البخاري، كتاب الجهاد الس�ي

قيود للقتال يف سبيل الله:  

وع لــه ضوابــط وقيــود تحــول دون خــرق القيــم الأخالقيــة والعدالــة، حــ�ت  القتــال المــ�ش  

ي القتــال كان للذيــن ظلمــوا، فقــال جــل شــأنه: }أُِذَن ِللَِّذيــَن 
ذن �ف والحــرب مســتمرة، فاللــه صح بــأن الإ

ــوم القيامــة،  ــم ظلمــات ي ــٌر{ )الحــج:39(، والظل ــْم َلَقِدي ِه ــىَل نرَْصِ ــَه َع ــوا َوِإنَّ اللَّ ــْم ظُِلُم ــوَن ِبأَنَُّه يَُقاتَُل

ي اللــه عنــه: 
، رصف مــام عــىلي ، ومــا أجمــل قــول الإ ف واللــه ينتــرص للمظلــوم مــن ظالميــه ولــو بعــد حــ�ي

ل تظلمن إذا ما كنت مقتدراً…فالظلم ترجع عقباه إل الندِم 

ف الله لم تنِم ... تنام عيناك والمظلوم منتبٌه…يدعو عليك وع�ي



19

ــْم َولَ  ــَن يَُقاِتُلونَُك ــِه الَِّذي ــِبيِل الّل ي َس ِ
ــواْ �ف ــه عــز وجــل: }َوَقاِتُل ــداء حــرام، لقول ــال لالعت والقت  

ــن  ــه ع ــأ بنفس ، يرب ــ�ي ــوة الخ ــق ودع ــب الح ــرة:190(، فصاح ــَن{ )البق ــبِّ اْلُمْعَتِدي ــَه لَ يُِح ــُدواْ ِإنَّ الّل تَْعَت

العتــداء عــىل الآخريــن وأمالكهــم وحقوقهــم.

كــراه  ي الديــن، بدليــل نهيــه ســبحانه عــن الإ
جبــار النــاس عــىل الدخــول �ف ع القتــال لإ ولــم يــ�ش  

ــوِت  ــْر ِبالطَّاُغ ــْن يَْكُف ــيِّ َفَم ــَن اْلَغ ــُد ِم َ الرُّْش ف َّ ــ�ي ــد تََّب ــِن َق ي ي الدِّ ِ
ــَراَه �ف ــز وجــل: }لَ ِإْك ــال ع ــن، فق ي الدي

�ف

ــرة:256( ــٌم{  )البق ــِميٌع َعِلي ــُه َس ــا َوالّل ــاَم َلَه ــَى لَ انِفَص ــْرَوِة اْلُوثَْق ــَك ِباْلُع ــِد اْسَتْمَس ــِه َفَق ــن ِبالّل َويُْؤِم

بُِّكــْم َفَمــن َشــاء  واللــه دعــا إل تــرك النــاس واختياراتهــم الدينيــة، فقــال عــز وجــل: }َوُقــِل اْلَحــقُّ ِمــن رَّ

َ نـَـاراً أََحــاَط ِبِهــْم رُسَاِدُقَهــا َوِإن يَْســَتِغيُثوا يَُغاثـُـوا ِبَمــاء  ف َفْلُيْؤِمــن َوَمــن َشــاء َفْلَيْكُفــْر ِإنَّــا أَْعَتْدنـَـا ِللظَّاِلِمــ�ي

َاُب َوَســاءْت ُمرْتََفقــاً{ )الكهــف:29( َّ َكاْلُمْهــِل يَْشــِوي اْلُوُجــوَه ِبْئــَس الــ�ش

، ومعنــاه أن الحــق قــد ظهــر،  أي إن هــذا هــو الحــق }فمــن شــاء فليؤمــن( لفظــه أمــر وتخيــ�ي  

)
1

فليخــ�ت كل إنســان لنفســه، إمــا الحــق الــذي ينجيــه، أو الباطــل الــذي يهلكــه. )*

ــا  ــم، إن أدوا م ــن قتاله ــف ع ــه بالك ــر الل ــن، أم ف والمعتدي ــ�ي ــن الضال ف م ــ�ي ــ�ت إن الممهَل ح  

ــُث  َ َحْي ف ــ�ي ِك ِ ْ ــواْ اْلُم�ش ــرُُم َفاْقُتُل ــُهُر اْلُح ــَلَخ الأَْش ــِإَذا انَس ــال تعال:}َف ــن، فق ــب للدي ــن واج ــم م عليه

ــُواْ  ــالََة َوآتَ ــواْ الصَّ ــواْ َوأََقاُم ــِإن تَابُ ــٍد َف ــْم ُكلَّ َمرَْص ــُدواْ َلُه ــْم َواْقُع وُه ــْم َواْحرُصُ ــْم َوُخُذوُه َوَجدتُُّموُه

َكاَة َفَخلُّــواْ َســِبيَلُهْم ِإنَّ الّلــَه َغُفــوٌر رَِّحيــٌم{ )التوبــة:5( الــزَّ

ــوا  ــم ينقض ــن ل ــن الذي ــال المعاهدي ــر بإمه ــد الأم ــو بع ــذا العف ــىل ه ــث ع ــاء الح ــد ج وق   

ــْم يَنُقُصوُكــْم  َ ثُــمَّ َل ف ِكــ�ي ِ ْ ــَن اْلُم�ش ي قولــه تعــال: }ِإلَّ الَِّذيــَن َعاَهدتُّــم مِّ
عهودهــم، حســب مــا جــاء �ف

يل: 2/ 187. ف * التسهيل لعلوم الت�ف

لم�ة العددحسم الرصاع بني الحق والباطل بالقتال يف سبيل الله
ك
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 } َ ف ــ�ي ِق ــبُّ اْلُمتَّ ــَه يُِح ــْم ِإنَّ الّل ِتِه ــْم ِإَل ُمدَّ ــْم َعْهَدُه ــواْ ِإَلْيِه ــداً َفأَِتمُّ ــْم أََح ــُرواْ َعَلْيُك ــْم يُظَاِه ــْيئاً َوَل َش

ف  كــ�ي ي الخــاص بلــزوم إجــارة المســتج�ي مــن الم�ش
ــا�ف )التوبــة:4(، وأتبــع الحــث عــىل العفــو بالأمــر الرب

َّ يَْســَمَع َكالََم الّلــِه ثـُـمَّ  َ اْســَتَجاَرَك َفأَِجــرُْه َحــ�ت ف ِكــ�ي ِ ْ ــَن اْلُم�ش ، فقــال عــز وجــل: }َوِإْن أََحــٌد مِّ ف بالمســلم�ي

ــة:6( ــوَن{ )التوب ــْوٌم لَّ يَْعَلُم ــْم َق ــَك ِبأَنَُّه ــُه َذِل ــُه َمأَْمَن أَبِْلْغ

ــن، ول  ــىل العواه ــس ع ــالم لي س ي الإ
ــال �ف ــد أن القت ــا تؤك ــق معه ــا اتس ــود وم ــذه القي فه  

ــة،  ــود واضح ــرة، وبقي ــات طاه ع لغاي ، رسش ي
ــا�ف ــم رب ــو حك ــا ه ــات، وإنم ــواء والمزاجي ــع لالأه يخض

وضمــن منظومــة مــن القيــم النبيلــة البينــة. 

، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد... * صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

جزاء التضحيات يف سبيل الله:  

ي أحــوال النتائــج جميعهــا، فــإن انتــرص وبقــي عــىل قيــد الحيــاة 
ي ســبيل اللــه رابــح �ف

المقاتــل �ف  

ــهادة،  ــاز بالش ــد ف ــدرب، فق ــذا ال ــىل ه ــه ع ــ�ف نحب ــة، وإن ق ــزة والكرام ــوان والع ــاز بالرض ــد ف فق

ــْل  ــن يَُقاِت ــرَِة َوَم ــا ِبالآِخ نَْي ــاَة الدُّ وَن اْلَحَي ُ ْ ــ�ش ــَن يَ ــِه الَِّذي ــِبيِل الّل ي َس ِ
ــْل �ف ــبحانه: }َفْلُيَقاِت ــه س ــل قول بدلي

ــْب  ــْل أَو يَْغِل ــْب َفَســْوَف نُْؤِتيــِه أَْجــراً َعِظيمــاً{ )النســاء:74(، فأجــر الــذي يُْقَت ــْل أَو يَْغِل ــِه َفُيْقَت ي َســِبيِل الّل ِ
�ف

ــَدى  ــا ِإلَّ ِإْح ــوَن ِبَن ــْل تََربَُّص ــْل َه ــال: }ُق ــه تع ــك قول ــهد لذل ــه، ويش ــد الل ــون عن ــه مضم ــبيل الل ي س
�ف

بَُّصــواْ ِإنَّــا َمَعُكــم  َ َ
ــْن ِعنــِدِه أَْو ِبأَيِْديَنــا َف�ت بَّــُص ِبُكــْم أَن يُِصيَبُكــُم الّلــُه ِبَعــَذاٍب مِّ َ َ

ِ َونَْحــُن نَ�ت
ف ْ اْلُحْســَنَي�ي

بُِّصــوَن{ )التوبــة: 52( َ َ
�ت مُّ

ي ُهَريـْـرََة، قــال: ســمعت رَُســوَل اللَّــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم، يقــول: )َمَثــُل اْلُمَجاِهِد  وعــن أَ�ب  

ي 
اِئــِم اْلَقاِئــِم، َوتـَـَوكََّل اللــه ِلْلُمَجاِهــِد �ف ي َســِبيِلِه- َكَمَثــِل الصَّ

ــُه أَْعَلــُم ِبَمــْن يَُجاِهــُد �ف ي َســِبيِل اللَّــِه- َواللَّ
�ف

)
1 

ــٍة( )* ــٍر أو َغِنيَم ــع أَْج ــاِلًما م ــُه َس ــَة، أو يَرِْجَع ــُه اْلَجنَّ ــاُه أَْن يُْدِخَل ــأَْن يََتَوفَّ ــِبيِلِه، ِب َس



21

ــَن اللــه ِلَمــْن َخــَرَج  ــِه، صــىل اللــه عليــه وســلم: )تََضمَّ ي ُهَريـْـرََة، قــال: قــال رســول اللَّ وعــن أ�ب  

َّ َضاِمــٌن، أَْن أُْدِخَلــُه  ، َفُهــَو َعــىَلي ، َوتَْصِديًقــا ِبرُُســىِلي ي ، َوِإيَمانـًـا �بِ ي َســِبيىِلي
ي َســِبيِلِه، َل يُْخِرُجــُه إل ِجَهــاًدا �ف

�ف

ــٍد  ــَة، أو أَرِْجَعــُه إل َمْســَكِنِه الــذي َخــَرَج منــه، نَاِئــاًل مــا نـَـاَل مــن أَْجــٍر أو َغِنيَمــٍة، َوالَّــِذي نَْفــُس ُمَحمَّ اْلَجنَّ

ف ُكِلــَم، َلْونُــُه َلــْوُن َدٍم،  ــِه، إل جــاء يــوم اْلِقَياَمــِة َكَهْيَئِتــِه حــ�ي ي َســِبيِل اللَّ
بيــده، مــا مــن َكْلــٍم يُْكَلــُم �ف

يَّــٍة  ، مــا َقَعــْدُت ِخــاَلَف رَسِ َ ف ــٍد بيــده، َلــْوَل أَْن يَُشــقَّ عــىل اْلُمْســِلِم�ي ــِذي نَْفــُس ُمَحمَّ َوِريُحــُه ِمْســٌك، َوالَّ

ــم أَْن  ــقُّ عليه ــَعًة، َويَُش ــُدوَن َس ــْم، ول يَِج ــَعًة َفأَْحِمَلُه ــُد َس ــْن َل أَِج ــًدا، َوَلِك ــِه أَبَ ــِبيِل اللَّ ي َس
ــُزو �ف تَْغ

ي َســِبيِل اللَّــِه َفأُْقَتــُل، ثـُـمَّ أَْغــُزو َفأُْقَتــُل، 
ِّي أَْغــُزو �ف

ــٍد بيــده، َلــَوِدْدُت أَ�ف ، َوالَّــِذي نَْفــُس ُمَحمَّ ي ِّ
يََتَخلَُّفــوا َعــ�ف

)
1

ــُل( )* ــُزو َفأُْقَت ثُــمَّ أَْغ

ــم،  ــهم وأمواله ــم أنفس ــا منه ى بموجبه ــ�ت ، اش ف ــ�ي ــاده المؤمن ــع عب ــة م ــه صفق ــد الل وعق  

ي َســِبيِل الّلــِه َفَيْقُتُلــوَن َويُْقَتُلــوَن، ولهــم منــه ســبحانه مقابــل ذلــك الجنــة، فقــال عــز وجــل:  ِ
يَُقاِتُلــوَن �ف

ي َســِبيِل الّلــِه َفَيْقُتُلــوَن  ِ
ــَة يَُقاِتُلــوَن �ف َ أَنُفَســُهْم َوأَْمَواَلُهــم ِبــأَنَّ َلُهــُم الَجنَّ ف َى ِمــَن اْلُمْؤِمِنــ�ي َ

}ِإنَّ الّلــَه اْشــ�ت

واْ  ُ ــَتْب�شِ ــِه َفاْس ــَن الّل ــِدِه ِم َ ِبَعْه ــْن أَْو�ف ــْرآِن َوَم ــِل َواْلُق نِجي ــْوَراِة َوالإِ ي التَّ ِ
ــاً �ف ــِه َحّق ــداً َعَلْي ــوَن َوْع َويُْقَتُل

ــْوُز اْلَعِظيــُم{ )التوبــة:111(، فالمؤمنــون مقابــل تضحياتهــم  ــَك ُهــَو اْلَف ــِه َوَذِل ــم ِب ــِذي بَايَْعُت ــُم الَّ ِبَبْيِعُك

ف رأت ول  بالأنفــس والأمــوال لهــم جنــة تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، أكلهــا دائــم وظلهــا، فيهــا مــا ل عــ�ي

ي 
، وعــىل غــرار هــذه الصفقــة الرابحــة، جــاء التوجيــه الربــا�ف أذن ســمعت، ول خطــر عــىل قلــب بــ�ش

قــدام عــىل التجــارة  المنجيــة مــن عذابــه الأليــم، يجاهــدون بموجبهــا بأموالهــم  ف بالإ لعبــاده المؤمنــ�ي

ي  ِ
َبــًة �ف ي ســبيله، ولهــم مقابــل ذلــك مغفــرة وجنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، وَمَســاِكَن طَيِّ

وأنفســهم �ف

ي سبيل الله. 
مارة، باب فضل الجهاد والخروج �ف * صحيح مسلم،  كتاب الإ

لم�ة العددحسم الرصاع بني الحق والباطل بالقتال يف سبيل الله
ك
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، فقــال عــز وجــل:  ف ي إطــار َفْوزُهــم اْلَعِظيــُم، إضافــة إل منحهــم نــرصاً وفتحــاً قريبــ�ي
ــاِت َعــْدٍن، �ف َجنَّ

ــوِلِه  ــِه َورَُس ــوَن ِباللَّ ــٍم* تُْؤِمُن ــَذاٍب أَِلي ــْن َع ــم مِّ ــارٍَة تُنِجيُك ــىَل ِتَج ــْم َع ــْل أَُدلُُّك ــوا َه ــَن آََمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه }يَ

ــْم  ــْر َلُك ــوَن* يَْغِف ــْم تَْعَلُم ــْم ِإن ُكنُت ٌ لَُّك ْ ــ�ي ــْم َخ ــُكْم َذِلُك ــْم َوأَنُفِس ــِه ِبأَْمَواِلُك ــِبيِل اللَّ ي َس ِ
ــُدوَن �ف َوتَُجاِه

ــْوُز  ــَك اْلَف ــْدٍن َذِل ــاِت َع ي َجنَّ ِ
ــًة �ف َب ــاِكَن طَيِّ ــاُر َوَمَس َنَْه ــا اْلأ ــن تَْحِتَه ــِري ِم ــاٍت تَْج ــْم َجنَّ ــْم َويُْدِخْلُك ُذنُوبَُك

{  )الصــف:10 - 13( َ ف ــ�ي ِ اْلُمْؤِمِن ِّ ــ�ش ــٌب َوبَ ــٌح َقِري ــِه َوَفْت ــَن اللَّ ــرْصٌ مِّ ــا نَ ــَرى تُِحبُّونََه ــُم* َوأُْخ اْلَعِظي

، باب من أتاه سهم غرب فقتله. * صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

ي اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، عــن مصــ�ي ابنهــا المجاهــد الــذي  ولمــا ســألت أم حارثــة نــ�ب  

َاِء، َوِهــَي أُمُّ  َ ــِع ِبْنــَت اْلــ�ب بَيِّ هــا بجائزتــه، فعــن أَنـَـس بــن َماِلــٍك، أَنَّ أُمَّ الرُّ ي معركــة بــدر، ب�ش
استشــهد �ف

ي عــن َحاِرثََة؟  ِ
ثـُـ�ف َّ اللَّــِه، أل تَُحدِّ ي ، صــىل اللــه عليــه وســلم، فقالت: )يــا نـَـ�بِ ي َحاِرثـَـَة بــن رُسَاَقــَة، أَتـَـت النــ�ب

ُْت، َوِإْن كان غــ�ي ذلــك اْجَتَهــْدُت  َ ــِة َصــ�ب ي اْلَجنَّ
- وكان ُقِتــَل يــوم بَــْدٍر، أََصابَــُه َســْهٌم َغــرٌْب- َفــِإْن كان �ف

)
1

ــىل( )* ــرَْدْوَس الأع ــاَب اْلِف ــِك أََص ــِة، َوِإنَّ ابَْن ي اْلَجنَّ
ــاٌن �ف ــا ِجَن ــَة، ِإنََّه ــا أُمَّ َحاِرثَ ــال: ي ــَكاِء، ق ي اْلُب

ــه �ف  علي

خامتة:  

ف الحــق والباطــل وديمومتــه، تــم خاللهــا التأكيــد  يــة بنشــأة الــرصاع بــ�ي فهــذه وقفــات تذك�ي  

ــا تيــ� مــن  ــر م ــوده، مــع ذك وعــة، وقي ــه الم�ش ــه، وغايت ي ســبيل الل
ــال �ف ــة للقت ــة الديني ل ف عــىل الم�ف

 ، ف ف والمرســل�ي ي ضــوء آيــات القــرآن الكريــم، وأحاديــث خاتــم النبيــ�ي
ي ســبيل اللــه، �ف

جــزاء التضحيــات �ف

ي مضامينهــا ومعانيهــا نفــٌع لَِّمــْن 
ي تأملهــا والتدبــر �ف

محمــد، صــىل اللــه عليــه وســلم، عــى أن يكــون �ف

ــُكوراً. ــَر أَْو أََراَد ُش كَّ أََراَد أَن يَذَّ
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ــىل  ــه، ص ــول الل ــيدنا رس ــة س محب

اللــه عليــه وســلم، مقيــاس اإلميان

الشيخ الدكتور محمد يوسف الحاج محمد

مفتي محافظة سلفيت

 ، ف ، والصــالة والســالم عــىل ســيدنا محمــد، صــادق الوعــد الأمــ�ي ف الحمــد للــه رب العالمــ�ي  

ف أفضــل الصــالة وأتــم التســليم إل يــوم الديــن، وبعــد  عليــه وعــىل آلــه وأصحابــه أجمعــ�ي

، ســيدنا  ف ف أن بعــث فيهــم خاتــم الأنبيــاء والمرســل�ي فقــد مــنَّ اللــه عــزَّ وجــلَّ عــىل المؤمنــ�ي  

َ ِإْذ بََعــَث ِفيِهــْم رَُســولً ِمْن  ف محمــد، عليــه الصــالة والســالم، قــال تعــال: )َلَقــْد َمــنَّ اللَّــُه  َعــىَل  اْلُمْؤِمِنــ�ي

يِهــْم َويَُعلُِّمُهــُم اْلِكتــاَب َواْلِحْكَمــَة َوِإْن كانُــوا ِمــْن َقْبــُل َلِفــي َضــالٍل  أَنُْفِســِهْم يَْتُلــوا َعَلْيِهــْم آياِتــِه َويَُزكِّ

ف أن  ()آل عمــران: 164(،  والمــنُّ هــو ذكــر النعمــة، وهــو مــن اللــه ســبحانه وتعــال، تنبيــه إل المكلفــ�ي ٍ
ف ُمِبــ�ي

 ، ف يغتنمــوا أعظــم نعمــة أســداها ســبحانه وتعــال للنــاس، وهــي بعثــة ســيدنا محمــد، خاتمــاً للنبيــ�ي

ي 
ــان، و�ف ــه تعــال بالشــكر والعرف ــل ِنعــَم الل ، وإن واجــب العاقــل إجمــالً أن يقاب ف ورحمــة للعالمــ�ي

هــذا المقــام واجــب المكلــف العاقــل أن يؤمــن برســالة ســيدنا محمــد، صــىل اللــه عليــه وســلم، وأن 

يعمــل بمــا احتوتــه مــن واجبــات، وأن يكــفَّ عمــا تضمنتــه مــن محرمــات.  

ــه تعــرف  ، ب ف ــه مقيــاس معــ�ي ــه وســلم، ل ــه علي يمــان برســالة ســيدنا محمــد، صــىل الل والإ  

صحتــه، وتقــاس درجتــه، وذلــك المقيــاس هــو محبــة رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، فمحبتــه، 

ــوص  ــاءت النص ــذا ج ــن، ب ــان المؤم يم ــح لإ ــي الصحي ع ــار ال�ش ــي المعي ــالم، ه ــالة والس ــه الص علي

 العدد
ف

مل�
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ــِه، َصــىلَّ اللــُه  ــُه َعْنــُه، )أَنَّ رَُســوَل اللَّ َ اللَّ ي ِ
ي ُهَريـْـرََة، رَصف مــام البخــاري  َعــْن أَ�بِ عيــة، فقــد أخــرج الإ ال�ش

َّ أَُكــوَن أََحــبَّ ِإَلْيِه ِمــْن َواِلِدِه َوَوَلــِدِه()1(     َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقــاَل: َفَوالَّــِذي نَْفــِىي ِبَيــِدِه، لَ يُْؤِمــُن أََحُدُكــْم َح�ت

ــِر،  َفكُّ ــِة التَّ ــاٌء ِإَل َفِضيَل ــِث ِإيَم ــَذا اْلَحِدي ي َه ِ
ح هــذا الحديــث: "َو�ف ي رسش

ــاري �ف ــح الب ي فت
جــاء �ف  

ــا نَْفُســُه  َُهــا، أَمَّ ْ ــا َغ�ي ــا نَْفُســُه، َوِإمَّ نَْســاِن ِإمَّ ــَة اْلَمْذُكــورََة تُْعــرَُف ِبــِه، َوَذِلــَك أَنَّ َمْحُبــوَب اْلإِ يَّ ََحبِّ
َفــِإنَّ اْلأ

ــَق  َُهــا َفــِإَذا َحقَّ ْ ــا َغ�ي َفُهــَو أَْن يُِريــَد َدَواَم بََقاِئَهــا َســاِلَمًة ِمــَن اْلآَفــاِت، َهــَذا ُهــَو َحِقيَقــُة اْلَمطُْلــوِب، َوأَمَّ

ْفــَع  ــَل النَّ اْلأَْمــَر ِفيــِه َفِإنََّمــا ُهــَو ِبَســَبِب تَْحِصيــِل نَْفــٍع َمــا َعــىَل ُوُجوِهــِه اْلُمْخَتِلَفــِة َحــاًل َوَمــآًل، َفــِإَذا تَأَمَّ

ــِر ِإَل  ــاِت اْلُكْف ــْن ظُُلَم ــُه ِم ــِذي أَْخرََج ــلََّم، الَّ ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىلَّ اللَّ ــوِل، َص ــِة الرَُّس ــْن ِجَه ــُه ِم ــَل َل اْلَحاِص

ي النَِّعيــِم  ِ
َبَــِديَّ �ف

َّــُه َســَبُب بََقــاِء نَْفِســِه اْلَبَقــاَء اْلأ ــَبِب، َعِلــَم أَن ــا ِبالسَّ َِة، َوِإمَّ َ ــا ِباْلُمَبــارسش يَمــاِن، ِإمَّ نـُـوِر اْلإِ

ــوَن  ــَك أَْن يَُك ــُم ِمــْن َجِميــِع ُوُجــوِه اِلنِْتَفاَعــاِت، َفاْســَتَحقَّ ِلَذِل ــَك أَْعظَ ــَم أَنَّ نَْفَعــُه ِبَذِل ، َوَعِل ــِديِّ َْم ال�َّ

ِه" )2(. ِ ْ ــ�ي ــْن َغ َ ِم َ
ــ�ش ــُه أَْك ــَة َحاِصــٌل ِمْن ُ اْلَمَحبَّ ــ�ي ــِذي يُِث ــَع الَّ ْف َنَّ النَّ

ِه، ِلأ ِ ْ ــ�ي ــْن َغ ــَر ِم ــِه أَْوَف ِت ــْن َمَحبَّ ــُه ِم َحظُّ

ِّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه  ي ــا َمــَع النَّــ�بِ مــام البخــاري عــن َعْبــَد اللَّــِه بـْـَن ِهَشــاٍم، َقــاَل: )ُكنَّ وأخــرج الإ  

َّ ِمــْن ُكلِّ  َنـْـَت أََحــبُّ ِإَلي ــِه، َلأ َوَســلََّم، َوُهــَو آِخــٌذ ِبَيــِد ُعَمــَر بْــِن الَخطَّــاِب، َفَقــاَل َلــُه ُعَمــُر: يَــا رَُســوَل اللَّ

َّ أَُكــوَن أََحــبَّ  ُّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: لَ، َوالَّــِذي نَْفــِىي ِبَيــِدِه، َحــ�ت ي ، َفَقــاَل النَّــ�بِ ٍء ِإلَّ ِمــْن نَْفــِىي ْ ي َ ىسش

ُّ، َصــىلَّ  ي ، َفَقــاَل النَّــ�بِ َّ ِمــْن نَْفــِىي َنـْـَت أََحــبُّ ِإَلي ِإَلْيــَك ِمــْن نَْفِســَك، َفَقــاَل َلــُه ُعَمــُر: َفِإنَّــُه الآَن، َواللَّــِه، َلأ

ــا ُعَمــُر()3(. َن يَ
ــِه َوَســلََّم: الآ اللــُه َعَلْي

ــرٍَّة َواْســِتْثَناُؤُه  َل َم ــَر أَوَّ ح هــذا الحديــث: " ُوُقــوُف ُعَم ي رسش
ي فتــح البــاري لبــن حجــر �ف

جــاء �ف  

ي نَْفِســِه  ِ
َر �ف ــا َقــاَل َلــُه َمــا َقال،َ تََقــرَّ َّ َل يَْبُلــَغ َذِلــَك ِمْنــُه، َفَيْحِلــَف ِباللَّــِه َكاِذبـًـا، َفَلمَّ نَْفَســُه، ِإنََّمــا اتََّفــَق َحــ�ت

ــٌع، َوُحــبُّ  ــاِن نَْفَســُه طَْب نَْس ُّ ُحــبُّ اْلإِ ي ــا�بِ ــاَل اْلَخطَّ ــاَل: َوَق ــَذا، َق ــَف َك ــْن نَْفِســِه، َفَحَل ــِه ِم ــبُّ ِإَلْي ــُه أََح َّ أَن

يَماِن. يمان، بَاٌب: ُحبُّ الرَُّسوِل، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن الإِ 1. صحيح البخاري، كتاب الإ

ح صحيح البخاري،1  / 59. 2.   فتح الباري رسش

ِّ، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم.. ي ُ النَّ�بِ ف 3. صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، بَاٌب َكْيَف َكانَْت يَِم�ي
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ــاَلُم ُحــبَّ اِلْخِتَيــاِر، ِإْذ َل َســِبيَل ِإَل َقْلــِب  ــاَلُة َوالسَّ ــِط اْلأَْســَباِب، َوِإنََّمــا أََراَد َعَلْيــِه الصَّ ِه اْخِتَيــاٌر ِبَتَوسُّ ِ ْ َغــ�ي

ًل َكاَن ِبَحَســِب الطَّْبــِع، ثُــمَّ  ــا ُجِبَلــْت َعَلْيــِه، ُقْلــُت: َفَعــىَل َهــَذا، َفَجــَواُب ُعَمــَر أَوَّ َهــا َعمَّ ِ الطَِّبــاِع َوتَْغِي�ي

ــَبَب  ــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، أََحــبُّ ِإَلْيــِه ِمــْن نَْفِســِه، ِلَكْوِنــِه السَّ َّ، َصــىلَّ اللَّ ي ــ�بِ ــَل َفَعــرََف ِباِلْســِتْدَلِل أَنَّ النَّ تَأَمَّ

ــَك َحَصــَل اْلَجــَواُب  ــاُر، َوِلَذِل ــا اْقَتَضــاُه اِلْخِتَي َ ِبَم َ ــ�ب ــَرى، َفأَْخ ــا َواْلأُْخ نَْي ي الدُّ ِ
ــَكاِت �ف ــَن اْلُمْهِل ــا ِم ي نََجاِتَه ِ

�ف

ــُب")1(. ــا يَِج ــَت ِبَم ــَت َفَنطَْق ــُر؛ أَِي اْلآَن َعرَْف ــا ُعَم َن يَ
ــِه: اْلآ ِبَقْوِل

ــق  ــرات التصدي ــن ثم ــياق م ــذا الس ي ه
ــا �ف ــب، فإنه ــركات القل ــن ح ــت م ــة، وإن كان فالمحب  

ــة؛  يجابي ــاعر الإ ــن المش ــكَّ ع ــن أن ينف ــه ل يمك ــق نفس ــلم، والتصدي ــه وس ــه علي ــىل الل ــالته، ص برس

كالتفهــم، والتعاطــف، ثــم المحبــة، فالشــخص الــذي ل نتفهــم أفــكاره ومشــاعره ل نتعاطــف معــه، 

ــأنَّ  ــعور ب ــرده الش ــون م ــد يك ــف ق ــم أو التعاط ــدم التفه ــه، وع ــا أن نصدق ــن لن ــه، ول يمك ول نحب

ة ســابقة تدلنــا أن هــذا الشــخص مــن  الشــخص ل يقــول الحقيقــة، بحثــاً عــن مصلحــة مــا، أو لخــ�ب

عادتــه عــدم الصــدق، ولقــد نبــه اللــه عــزَّ وجــل النــاس إل انتفــاء ذلــك كلــه عــن رســول اللــه، صــىل 

{)ص:87(، فــال غرضــاً  َ ف اللــه عليــه وســلم، بقولــه: }ُقــْل َمــا أَْســأَُلُكْم َعَلْيــِه ِمــْن أَْجــٍر َوَمــا أَنـَـا ِمــَن اْلُمَتَكلِِّفــ�ي

شــخصياً لســيدنا رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــن دعوتــه، فمــا طلــب أجــراً مــن النــاس، 

، وهــم الذيــن يصطنعــون العلــم  ف ته عليــه الصــالة والســالم، مــن المتكلفــ�ي ي ســابق ســ�ي
ومــا كان �ف

ي 
والفضائــل أمــام النــاس اســتجالباً لالستحســان والمكانــة، بــل كان عليــه الصــالة والســالم، يُدعــى �ف

ــا أحســن قــول الشــاعر)2(: ، وم ف ــل الرســالة بالصــادق الأمــ�ي قومــه قب

َ َعىل الهادى َوَدعَوِتِه              َهل تَجَهلوَن َمكاَن الصاِدِق الَعَلِم  ف يا جاِهل�ي

ُ َعىل َقوٍل ِبُمتََّهِم ف َ الَقوِم �ف ِصَغٍر                  َوما الأَم�ي ف بُتموُه أَم�ي َلقَّ

1.   فتح الباري صحيح البخاري، 11 / 528.

، ديوان الشوقيات، 1 / 264، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة – 2012م.  ي
2. أحمد شو�ت
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 ، ْ نســان الصــادق قــد يقــع ممــن تملكتهــم مشــاعر الحســد والكــ�ب عــىل أن تكذيــب الإ  

ــبب  ــل بس ــق، ب ــي التصدي ي دواع
ــص �ف ــبب نق ــب ل بس ــع التكذي ــة، فيق ــد والكراهي ــعرون بالحق فيش

ــْوَل نُــزَِّل َهــَذا اْلُقــْرآُن  ي قولــه تعــال : }َوَقاُلــوا َل
يمــان، كمــا جــاء �ف نســان والإ ف الإ حجــاب الكراهيــة بــ�ي

ِْلُقونَــَك  ف ُ ِ َعِظيٍم{)الزخــرف: 31( ، وقولــه تعــال: }َوِإْن يَــَكاُد الَِّذيــَن َكَفــُروا َل�ي
ف ْ َعــىَل رَُجــٍل ِمــَن اْلَقْريََتــ�ي

ـُه َلَمْجُنوٌن{)القلــم: 51(. ْكــَر َويَُقوُلــوَن ِإنَـّ ــا َســِمُعوا الذِّ ِبأَبَْصاِرِهــْم َلمَّ

ف أساســاً رذائــل الحســد عــىل النعمــة، والتكــ�ب عــىل الحــق، ل أنهــم  كــ�ي فســبب كفــر الم�ش  

ي قــرارة أنفســهم يكذبــون رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، ومــن المعــروف أن مشــاعر الحقــد 
�ف

ــه الغــم والألــم، عندمــا يشــاهد مــن يكرهــه  ــذاء، وتدخــل علي ي ــة تــؤذي صاحبهــا أشــد الإ والكراهي

َنَاِمــَل ِمــَن اْلَغْيــِظ ُقــْل ُموتـُـوا  ــوا َعَلْيُكــُم اْلأ ي النعــم، وللنظــر إل قولــه تعــال: }َوِإَذا َخَلــْوا َعضُّ
يتقلــب �ف

ــران: 119(. ــُدوِر{)آل عم ــَذاِت الصُّ ــٌم ِب ــَه َعِلي ــْم ِإنَّ اللَّ ِبَغْيِظُك

ــدة  ــن ش ــة ع ــل كناي ــض الأنام ــنان. وع ء بالأس ي
ــىش ــد ال ــض: ش ــور:  "والع ــن عاش ــول اب يق  

الغيــظ والتحــ�... والدعــاء عليهــم بالمــوت بالغيــظ، طلــب موتهــم بســبب غيظهــم، وهــو كنايــة 

ــبب  ــن دوام س ــة ع ــك كناي ــرصت، وذل ــت أو ق ــم، إن طال ــول حياته ــم ط ــظ له ــة الغي ــن مالزم ع

ي هــذا الدعــاء عليهــم 
هــم، و�ف ، وانتظــام أمرهــم، وازديــاد خ�ي ف غيظهــم، وهــو حســن حــال المســلم�ي

ي 
ي بهمــا مــراد هنــا، والتكــ�ف

ف المكــ�ف بلــزوم ألــم الغيــظ لهــم، وبتعجيــل موتهــم بــه، وكل مــن المعنيــ�ي

بالغيــظ وبالحســد عــن كمــال المغيــظ منــه المحســود مشــهور، والعــرب تقــول: فــالن َمحَســد، أي هــو 

.)
1

ــال")* ــة وكم ــة نعم ي حال
�ف

ــه،  ــواب رحمت ــه لهــم أب ــح الل ــون فبإقرارهــم بالحــق فت ــا المؤمن ــن، أم ــك حــال الكافري   ذل

فتدفقــت مشــاعر المحبــة لرســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، وهــي ل تشــبه محبــة أي مخلــوق 

يمــان بالرســالة النبويــة، ومــن لوازمــه أيضــاً،  فاللــه عــزَّ وجــل يقــول:  آخــر، فحقيقتهــا أنهــا ثمــرة الإ

ح ابــن عاشــور هــذه الآيــة  َهاتُُهم{)الأحــزاب: 6(، ويــ�ش ــْن أَنُْفِســِهْم َوأَْزَواُجــُه أُمَّ َ ِم ف ــ�ي ُّ أَْوَل ِباْلُمْؤِمِن ي ــ�بِ }النَّ

- تونس 1984م. *ابن عاشور، محمد الطاهر، تفس�ي التحرير والتنوير: 21/  266، الدار التونسية للن�ش
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ي  ِ
نســانية، كقولــه }تَْعَلــُم َمــا �ف قائــالً: "الظاهــر أن الأنفــس مــراد بهــا جمــع النفــس، وهــي اللطيفــة الإ

ي  {)المائــدة: 116(، وأن الجمــع للتوزيــع عــىل كل مؤمــن، آيــل إل كل فــرد مــن الأنفــس، أي: إن النــ�ب نَْفِىي

ــرب  ــن ق ــن م ــكل مؤم ــاً ل ــة، أي: قرب ــد ولي ــو أش ــن، أي: ه ــك المؤم ــس ذل ــن نف ــن م ــكل مؤم أول ب

نفســه إليــه، وهــو قــرب معنــوي يــراد بــه آثــار القــرب مــن محبــة ونــرصة. فــأول اســم تفضيــل مــن 

ــه  ــق ب ء، فيتعل ي
ــىش ــة بال ــ�ف الأحقي ــن مع ــم يتضم ــذا الس ــاً. وه ــد قرب ــرب، أي: أش ــو الق ــولي وه ال

، أو  ف متعلقــه ببنــاء المصاحبــة والمالبســة. والــكالم عــىل تقديــر مضــاف، أي: أول بمنافــع المؤمنــ�ي

ف الصالحــة.  ، فهــذا المضــاف حــذف لقصــد تعميــم كل شــأن مــن شــؤون المؤمنــ�ي ف بمصالــح المؤمنــ�ي

 .)*
1

ي شــؤونهم")
ي ترصفهــم �ف

ي شــؤونهم مــن أنفســهم �ف
والأنفــس: الــذوات، أي: هــو أحــق بالتــرصف �ف

ي العمــل بمضمونهــا، والعمــل يتطلــب قدوة وأســوة، وهو الرســول 
يمــان بالرســالة يقتــ�ف فالإ  

ط لصحــة  نفســه، عليــه الصــالة والســالم، لذلــك فمحبتــه مــن لــوازم القتــداء، وهــي أي المحبــة رسش

يمــان، فكيــف ل تكــون محبتــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــلء القلــوب، والرســول، صــىل اللــه عليــه  الإ

ــه الصــالة  ــار؟ فاتخــاذه علي ــه النجــاة مــن الن ــن الــذي ب ــغ الدي ي تبلي
وســلم، معصــوم عــن الخطــأ �ف

نســان يــ�ه تقليــد حبيبــه، والتشــبه بــه، وفيــه  ي الحيــاة فيــه متعــة روحيــة؛ لأن الإ
والســالم، قــدوة �ف

، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ي ف هــذا وذاك، فمحبــة النــ�ب أيضــا النجــاة مــن النــار، والفــوز بالجنــان، وبــ�ي

ي النفــس، ويقــوي عــىل عمــل الصالحــات. 
دافــع نفــىي يقمــع دواعــي الشــيطان والأهــواء �ف

ي ســبيل ذلــك مــا تشــيب لــه الولــدان، 
ــل عليــه الصــالة والســالم، مــن المشــاق �ف   وقــد تحمَّ

، حــ�ت يشــفع لــكل مــن مــات مؤمنــاً بــه،  ي ي يعطيهــا اللــه تعــال لــكل نــ�ب
واّدخــر الدعــوة المســتجابة الــ�ت

، صــىل اللــه عليــه وســلم، وأخالقــه، وكفــى باللــه  ي ة النــ�ب وممــا يعظــم المحبــة، ويزيدهــا معرفــة ســ�ي

تعــال شــاهداً إذ قــال: }َوِإنَّــَك َلَعــىَل ُخُلــٍق َعِظيٍم{)القلــم: 4(. 

- تونس 1984م. * ابن عاشور، محمد الطاهر، تفس�ي التحرير والتنوير:  21/ 266 الدار التونسية للن�ش
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ف برســول اللــه عالقــة مــوالة وتــأٍس ورحمــة ورأفــة، وجمــاع ذلــك المحبــة،  فعالقــة المؤمنــ�ي  

ف  ، فالرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، هــو الأســوة الحســنة للمؤمنــ�ي جــم بالســلوك العمــىلي ي ت�ت
الــ�ت

ي الــذي  يجــا�ب ي مجــالت الحيــاة الخاصــة والعامــة جميعهــا، فالمحبــة إذا هــي الدافــع الشــعوري الإ
�ف

نســان الوســاوس الشــيطانية، ورعونــات النفــس الشــهوانية، فبمقــدار المحبــة، تكــون  بــه يقــاوم الإ

يمــان بــال طاعــة ادعــاء فــارغ مــن المضمــون. يمــان نفســه ، فالإ الطاعــات، وبمقــدار الطاعــة يكــون الإ

يــراد شــواهد    أمــا عــن آثــار محبــة رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، فالمقــام ل يتســع لإ

مــام البخــاري، َعــْن أَنـَـِس بـْـِن  ي اللــه عنهــم، فأكتفــي بإيــراد مــا رواه الإ
ذلــك مــن ســ�ي الصحابــة، رصف

ــاَعُة يـَـا رَُســوَل اللَّــِه؟ َقــاَل: َمــا أَْعــَدْدَت  َ السَّ َّ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: َمــ�ت ي َماِلــٍك: )أَنَّ رَُجــاًل َســأََل النَّــ�بِ

ي أُِحــبُّ اللَّــَه َورَُســوَلُه، َقــاَل:  ِّ
ِ َصــالٍَة َولَ َصــْوٍم َولَ َصَدَقــٍة، َوَلِكــ�ف َلَهــا؟ َقــاَل: َمــا أَْعــَدْدُت َلَهــا ِمــْن َكِثــ�ي

.)*
1

أَنْــَت َمــَع َمــْن أَْحَبْبــَت()

اللهــم ارزقنــا حــب نبيــك محمــد، عليــه الصــالة والســالم، والعمــل بســنته، والمــوت عــىل   

الُمقامــة.    ي دار 
�ف منــه  ي زمرتــه، ونــوال شــفاعته، والقــرب 

�ف ملتــه، والحــ�ش 

. * صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَاُب َعالََمِة ُحبِّ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ
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ِذكــرى مولــد الحبيــب محمــد، 

صــىل اللــه عليــه وســلم   

أ. فتحي محمود الحسن 

معلم متقاعد 

، ســيُدنا وحبيبنــا وقائدنــا  ف الحمــُد للــه، والصــالُة والســالُم، عــىل المبعــوث رَحمــًة للعالمــ�ي  

ف الطاهريــن، وبعــد؛     آلــِه وَصحبــِه الطيبــ�ي وُقدوتُنــا وُمَعِلمنــا محمــد ، وعــىل 

كــرم، ففــي هــذا الشــهر العظيــم ربيــع الأول، تَِحــل ذكــرى عظيمــة، ِذكــرى مولــد الرســول الأ   

ي عطَّرِت الدنيا بأكمِلها . 
 صىل الله عليه وسلم، ال�ت

كــرم، صــىل اللــه عليــه وســلم، ل يُعــارُض نصــاً، ول يُخالــُف  والحتفــاُل بمولــد الرســول الأ  

يــف، كان يصــوُم  عيــًة، وقــد احتفــى الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، بذكــرى موِلــِده ال�ش َ قاعــدًة رسش

ــا ُســِئَل عــن ذلــك، قــال : )َذاَك يـَـْوٌم ُوِلــْدُت ِفيــِه، َويـَـْوٌم بُِعْثــُت - أَْو  ف مــن كل أســبوع،  ولمَّ يــوم الثنــ�ي

ــِه - ()1(   َّ ِفي ــىَلي ــِزَل َع ْ أُن

لقــد َزىك اللــُه رســولنا محمــد ، صــىل اللــه عليــه وســلم، بقولــه  تعــال : } َمــا َضــلَّ َصاِحُبكــْم   

ح : 1(، وقولــه عــز مــن قائــل: ــَك َصــْدَرَك { )الــ�ش ْح َل َ ْ ــْم نَــ�ش ــَوى{ )النجــم : 2 (، وقولــه تعــال : } أََل ــا َغ  َوَم

َعــَك َربُّــَك َوَمــا َقــىَل { )الضحــى : 3(  وقولــه : } َوِإنَّــَك َلَعــىَل ُخُلــٍق َعِظيــٍم { )القلــم: 4(، وقــال:  صــىل  }َمــا ّودَّ

ــَم َصاِلــَح اْلأَْخــاَلِق()2(      ُتَمِّ اللــه عليــه وســلم : )ِإنََّمــا بُِعْثــُت ِلأ

1.صحيــح مســلم، كتــاب الصيــام، بــاب اســتحباب صيــام ثالثــة أيــام مــن كل شــهر وصــوم يــوم عرفــة وعاشــوراء 
ف والخميس.  والثن�ي

ي اللــه عنــه، وقــال الأرنــؤوط: صحيــح، وهــذا 
ي هريــرة، رصف يــن مــن الصحابــة، مســند أ�ب 2. مســند أحمــد، مســند المك�ش

إســناد قــوي، رجالــه رجــال الصحيــح.
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ي مدح الرسول الأكرم، صىل الله عليه وسلم:
ي الله عنه ، �ف

                وقال حسان بن ثابت، رصف

ُ منَك لم تَِلْد الِنساُء )1(        ي                    َوَخ�ي
                        وأَفضُل ِمنَك لم تََر َقطُّ عي�ف

ــة  ــدون المائ ــمه ) الخال ــاً اس ــكي – كتاب ــكي فل ــودي أمري ــو يه ــارت – وه ــكل ه ــف ماي ــد أَل لق  

يــة ، واحتــوى الكتــاب عــىل قائمــة بأســماء مائــة شــخص رَتَّبهــم الكاتــب  ف نجل�ي ي التاريــخ ( باللغــة الإ
�ف

ــىل رأس  ــلم، ع ــه وس ــه علي ــىل الل ــد، ص ــم محم ــخ، وكان اس ي التاري
ــم �ف ه ــدى تأث�ي ــار م ــب معي حس

ــالم .)2(  ــا الس ــوىس، عليهم ــى وم ــم عي ــن ثُ ــة وم القائم

ــاً، وإنمــا الرحمــُة الُمهــداة  ــاً أو ِحزبي ــاً طائفي ــه وســلم ، ليــس نبي ــه علي فمحمــد ، صــىل الل  

 )107  : {)الأنبيــاء   َ ف ِلْلعاَلِمــ�ي رَْحَمــًة  إل  أَرَْســْلناَك  َوَمــا   { تعــال:  قــال  جميعهــم،  للنــاس 

صفات الرسول، صىل الله عليه وسلم:  

مــن صفــات الرســول، صىل اللــه عليه وســلم، التواضــع والعفو والتســاُمح والرحمــة : فعندما   

ي الســنة الثامنــة للهجــرة، كان يخفض 
كــرم، صــىل الله عليــه وســلم، مكة ُصلحــاً  �ف دخــل رســول اللــه الأ

 رأَســُه تواُضعــاً للــه تعــال، وشــكراً عــىل نـَـرصِه وتأييــِدِه . وقــد جمــع رجــال قريــش وخاطبهــم بقولــه:

اً ، أٌخ كريــم، وابــن أٍخ كريــم . قال : اذهبــوا فأنتــم الطُلقاء .)3( ي فاعــٌل بكــم ؟ قالــوا : خــ�ي
  " مــا تــرون أ�ف

 فالرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم ، لــم يفــِرض عليهــم ِحصــاراً ، ولــم يهــدم بيتــاً ، ولــم يُصــادر 

ــخ . ــُع ِتجوالً..ال ــم يمن ــداً ، ول ــجُن أح ــم يس ــجرًة ، ول ــع ش ــم يقل ــاً ، ول ــف نبع ــم يتل ــاً ، ول  أرض

ي 
، وكلمــة يعــ�ب عــن هــذه الرحمــة �ف ف ــ�ي ــه وســلم، رحيمــاً بالمؤمن ــه علي ــه ، صــىل الل  وكان رســول الل

َْقــَرَع بـْـَن َحاِبــٍس،  ي اللــه عنــه، )أَنَّ اْلأ
ي ُهَريـْـرََة، رصف ة، منهــا تلــك الحادثــة المرويــة عــن  أَ�بِ مناســبات كثــ�ي

ي ، حسان بن ثابت ، الديوان. 1. موسوعة الشعر العر�ب

ي التاريخ، المؤلف:مايكل هارت، ترجمة: أنيس منصور، سنة 1978 م، تمكن مراجعته ع�ب 
2. كتاب الخالدون المائة �ف

  .https://www.noor-book.com نت ن�ت الإ
ي ، ص 1163

ة ابن هشام ، 2 / 273 . حديث ضعيف ، السلسلة الضعيفة ، الألبا�ف 3. س�ي
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ِذكرى مولد الحبيب محمد، صىل الله عليه وسلم   

ْلــُت َواِحــًدا  ًَة ِمــَن اْلَوَلــِد َمــا َقبَّ َ ــُل اْلَحَســَن، َفَقــاَل: ِإنَّ ِلي َعــ�ش ، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، يَُقبِّ ي أَبـْـرَصَ النَّــ�بِ

ــذا رَدٌّ  ي ه
( ، و�ف

1

ــْم()* ــْم َل يُرَْح ــْن َل يَرَْح ــُه َم ــلََّم: ِإنَّ ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــىلَّ الل ــِه، َص ــوُل الل ــاَل رَُس ــْم، َفَق ِمْنُه

ي المقاهــي 
ــم أوقاتهــم �ف ــم، ويَقضــوَن ُمعظَ كــوَن بُيوتَُه ــم، وي�ت ــن يضيقــوَن بأبناِئِه ــاِء الذي عــىل الآب

والمالهــي ، ول يَجلســوَن معهــم.

التأيس برسولنا األكرم، صىل الله عليه وسلم:   

   يجــب علينــا التــأىسي بســنته، صــىل اللــه عليه وســلم، قولً وِفعــالً ، وتربيــة أولدنا عــىل ذلك ،

ــ�ي مــن الشــباب  ــا، فكث ــه قــدوة شــبابنا وبناتن ــه وســلم، وجعل ــه علي ــه، صــىل الل ــُد البيعــة ل وتجدي

ــو  ــن . ول ــل الَف ــن أه ــِة، أو ِم ــِل الرياض ــن أه ــا ِم ــُب إم ــك؟ يُجي ــن ُقدوت ــألتهم م ــابات إن س أو الش

ــُدك؟ َمــن أشــجع النــاس؟ مــن أكــرم النــاس؟ َمــن أذىك النــاس؟ َمــن أبــو اليتامــى  َســألناهم: مــن قاِئ

؟ َمــن حبيُبــك؟ يجــب أن يكــون  الجــواب عــن هــذه الأســئلة: محمــد، صــىل اللــه  ف والفقــراء والمســاك�ي

ي مجــالت 
عليــه وســلم،  فيجــُب علينــا محبــة الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، واتخــاذه ُقــدوًة لنــا �ف

ــُه { ) آل ُعمــران : 31 (. ــُم اللَّ ي يُْحِبْبُك
ــَه فاتَِّبعــو�ف ــوَن اللَّ ــْم تُِحبُّ ــْل إْن ُكْنُت ــاة جميعهــا، قــال تعــال : }ُق الحي

ــُه  ــرة َوَمغاِزيَ ته الَعِط ــ�ي ــدارس س ــون  بََت ــلم، يك ــه وس ــه علي ــىل الل ــِدِه ، ص ــاُل ِبمول                والحتف

، ومــن أَفَضــُل  ف انــه، ورحمتــه بالمؤمنــ�ي ــُه َوِســلَمُه وعالَقتــه مــع أزواِجــه وج�ي ــَه َوِجهــاَدُه َوَحربَ َوِكفاَح

ٍَة، وأفضــُل أرسٍة َعرفتهــا الجزيــرة  ف َ ته، صــىل اللــه عليــه وســلم، أنَّــُه ِمــن أرُسٍة ُمَتِمــ�ي مــا يُكَتــُب عــن ســ�ي

ف  ُ نســاء قريــش، وعــىل الرغــم مــن وفــاة والــده وهــو جنــ�ي العربيــة، وأمــه آمنــُة بنــُت وهــب، وهــي خــ�ي

ي الوجــود – بفضــل اللــه عــزَّ وجــل –
ي أحشــاء والدتــه، فإنــه اســتطاع أن يكــون أعظــم ُمصلــٍح �ف

�ف

  

* صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته صىل الله عليه وسلم، الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. 
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  كيفية االحتفال مبولد الرسول ، صىل الله عليه وسلم: 

ــُز ُمناســبة هــذا اليــوم أو الشــهر  ي ليلــًة ِبعينهــا لأنهــا ُمجــرد ليلــة، وإنمــا ننَتِه نحــُن ل نُحــ�ي  

ته،  ــ�ي ــدرس س ــه ون ــداث َحيات ــَتعيَد أح ــلم، ىكي نَس ــه وس ــه علي ــىل الل ــول ، ص ــه الرس ــد في ــذي ول ال

ي إطــالق رساح الأرسى مــن الســجون، والإحســان إل الفقــراء 
ة �ف صــىل اللــه عليــه وســلم، لتكــون عــ�ب

ــرى  ــذه الذك ــب ه ــلم، صاح ــه وس ــه علي ــىل الل ــد، ص ــا محم ــنة نبين ــالً بس ــام؛ عم ف والأيت ــاك�ي والمس

العطــرة و تجســيداً حيــاً لمواقفــه وأفعالــه.

ج والرقص  أمــا إن صاحــب الحتفــال بهــذه المناســبة وجــود الُمنكــرات، مثل: الختــالُط والتــ�ب  

الماِجــن، وإرساف المــال ِخدمــة للشــيطان، فهــذا باِطــٌل وحــرام. ويتنــا�ف مع ما قــام به أســوتنا محمد، 

صــىل اللــه عليه وســلم،  فيجــَب أن تكون ذكرى َموِلدُه، صىل الله عليه وســلم، -ُمؤتمــراً َمحلياً وإقليمياً،  

نقــاذ  مــ�اه، صىل الله عليه وســلم، المســجد الأق� المبــارك  وتحرير الأرسى جميعــاً الذين ضحوا  لإ

ف مــن أجــل الحريــة والســتقالل.   ف المحتلــ�ي ي ســبيل تحريــره مــن أيــدي الغاصبــ�ي
 بحياتهــم وأرواحهــم �ف

ُ عــىل  يعــة وحــدود الديــن. والســ�ي ي ِنطــاق ال�ش
يــف  يَكُمــُن �ف الحتفــاُل بالمولــد النبــوي ال�ش  

منهــِج الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، بمــا تحملــه الكلمــة مــن معــ�ف عــىل مــدار العــام. وأن يكــون 

ة الرســول الأعظــم، صــىل اللــه عليــه وســلم، وتشــجيع  مْوِلــُده هــو أول َدرِس يَتلقــاُه التلميــُذ عــن ســ�ي

ي الصحــف والمجــالت وعــىل صفحــات 
النــاس عــىل توثيــق  تاريــخ الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، �ف

التواصــل الجتماعــي . 

ِ والُيمــِن  ــا هــذه الِذكــرى بالخــ�ي ــَد علين ــه العظيــم رِب العــرش العظيــم أن يُعي ف الل ســائل�ي  

، وآِخــر دعوانــا أن الحمــد  ف ف يــا رب العالمــ�ي ف ، آمــ�ي ف الســالم والنــرص الُمبــ�ي كات، وعــىل فلســط�ي والــ�ب

ف . للــه رب العالمــ�ي
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 العدد
ف

مل�
مبناسبة  املولد النبوي الرشيف

الُمرَســِل                                      ِّ ي النــ�بِ ِبميــالِد  أهــالً 

ــٍد                                        لمحمَّ َموِلــٌد  يــوٍم  ُكلُّ  لــو 

شــاِعٌر                                    أو  ســاِحٌر  ــٌد  ُمحمَّ قالــوا 

واِحــداً                                   دينــاً  ســالِم  بالإ جــاَء  ُقــْل 

ِبهدِيــِه                                     الأنــاِم  ُكُل  اهتــدى  ولــو 

داِئــٌم                                   ِســْلٌم  الأرِض  أهــَل  َوَلَعــمَّ 

َســبيُلُهم                                    ّوَضــلَّ  حــادوا  لكنهــم 

َوضالِلِهــم                                 َوُجحوِدِهــم  بفســاِدِهم 

بيَنُهــم                                 يفِصــُل  العــرِض  يــوَم  اللــُه 

محمــٍد                          ذاِت  ِلَوْصــِف  الوصــوُل  كيــَف 

محمــٍد                                مثيــل  أُنــ�ش  أنَجَبــْت  مــا 

ُســْلطٍَة                             ذا  حاِكمــاً  أَمــَدُح  ِجْئــُت  مــا 

ى                      َ َ َمــْن َوِطــىَء الــ�ش ْ بَــْل ِجْئــُت أمــَدُح َخــ�ي

َوَســلِّموا                            الأنــاِم   ِ ْ خــ�ي عــىل  َصلُّــوا 

َصبــا                             ــْت  َهبَّ مــا  عليــِه  َصــلِّ  اللُهــمَّ 

يــا                            الداريــِن   ِبســعاَدِة   َلنــا  واْخِتــْم 

الأَوِل                 َربيــِع  ي 
�ف أحَمــَد  ميــالُد 

َمْحَفــِل ي 
�ف نَْجــِزِه  لــم  بــِه  ُقمنــا 

ــِل َوتََخبُّ ــٍة  ِجنَّ ذو  كاِهــٌن  أو 

بالأمَثــِل ه  غــ�ي ديــٌن  كان  مــا 

الأفَضــِل  بالحيــاِة  جميعــاً  َلَحظْــوا 

الُمســتقَبِل ِبســعادِة   وتََمتَّعــوا  

بــالأرَذِل رَضــوا  إذ  ــوا  َوَصمُّ وعمــوا 

كالحنظَــِل ُمــرًَّة   حيــاًة    ذاقــوا 

َخــرَْدِل ِمــن  ــًة  َحبَّ ــُع  يُضيِّ ل  إذ 

َِل  ف الُمــ�ف بالكتــاِب  َوصفــاً  فَكفــاُه 

تَْحِمــِل أو  النِّســا  تَِلــِد  ولــم  يومــاً 

َوالأْخطَــِل ماِلقــاً  الفــَرزَْدِق   ِمْثــَل 

كالُبلُبــِل َمْدِحــِه   ي 
�ف ُمَتَغِنيــاً 

َوتََمُهــِل ـٍث  تََريُـّ أَيِّ   َوبــدوِن 

َسْلَســِل  مــاٍء  َصَفحــاٍت  عــىل  ّوَجــرَْت 

ِبَتَذلُّــِل               ســاِئالً   تُجيــُب  ل  َمــن 

 مبناسبة املولد النبوي الرشيف

 الشاعر : محمد ذياب املسيك)*(

ي قريــة )ِمْســِكة( 
ي المرحــوم – بــإذن اللــه – محمــد ذيــاب محمــود أحمــد إبراهيــم �ف

: ُوِلــَد الشــاعر الفلســطي�ف * الشــاعر محمــد ذيــاب المســكي
ي 

ــل �ف ــمَّ انتق ــة، ثُ ــة قلقيلي ي محافظ
ــاىسي �ف ــُه الأس ــل تعليم ــكة( وأكم ــة )مس ي قري

ــة �ف ــة البتدائي ــمَّ المرحل ــام 1919 م. تعل ــرم ع ــاء طولك قض
ي ُقــرى وبلــدات 

يــة �ف ف نجل�ي ي القــدس بســبب نبوِغــه وتخــرَج منهــا بتفــوق عــام 1941م. عمــل ُمعلمــاً للغــة الإ
ِبعثــة ُحكوميــة إل الُكليــة العربيــة �ف

يــة للمراحــل جميعهــا إل أن  ف نجل�ي ي عــام 1969م عمــل ُموجهــاً للغــة الإ
. و�ف ف ي جنــ�ي

ي عــام 1949 م عمــل ُمعلمــاً �ف
فلســطينية قبــل النكبــة، و�ف

تقاعــَد عــام 1979 م،  وتوفــاه اللــه عــام 2002 م. اللهــم اغفــر لــه وارحمــه وعافــه واعــف عنــه وأدخلــه فســيح جناتــك. ) نفحــات الزُهــور مــن 
، وزارة الثقافــة الفلســطينية، رام اللــه(.   ، النــارسش نَفثــات الُصــدور/ محمــد ذيــاب المســكي
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عرض وتقديم كتاب

» كيف عاملهم عليه الصالة والسالم؟«

  ملحمد صالح املنجد

املقدمة:   

، والصــالة والســالم، عــىل حبيبنــا وقائدنا وقدوتنا وشــفيعنا ســيدنا  ف   الحمــد للــه رب العالمــ�ي

اً، وبعــد؛ ــ�ي ــن، وســلم تســليماً كث ــوم الدي ــه ومــن تبعهــم بإحســان إل ي ــه وصحب  محمــد، وعــىل آل

ي المصطفــى، عليــه الصــالة والســالم، بثالثــة شــهور، وقــع  فقبــل حلــول ذكــرى مولــد النــ�ب  

ف يـَـدْي كتــاب: " كيــف عاملهــم صــىل اللــه عليــه وســلم؟ " لمحمــد صالــح المنجــد" وقمــت بقراءتــه  بــ�ي

قــراءة تحليليــة، بدقــة وإمعــان واســتمتاع؛ لأنــه تنــاول التعامــالت النبويــة مــع أصنــاف النــاس وغــ�ي 

ــد  ــن المفي ــدت م ــالم، ووج ــالة والس ــه الص ــد، علي ــاة محم ي حي
ــة �ف ــب العظم زاً جوان ــ�ب ــاس، م الن

للقــارئ المحــب لنبينــا، صــىل اللــه عليــه وســلم، أن يأخــذ فكــرة عــن هــذا الكتــاب، مــن خــالل عرضــه 

ي عرضــه 
ي �ف

ي ووفقــ�ف
بويــة، وأشــكر اللــه وأحمــده الــذي هــدا�ف وتقديمــه، وفــق الأصــول العلميــة وال�ت

ــم التســليم. ــه أفضــل الصــالة، وأت ــب المصطفــى، علي ــد الحبي ــرى مول ي ذك
وتقديمــه �ف

اسم الكتاب: كيف عاملهم صىل الله عليه وسلم؟    

ي الريــاض بالمملكــة العربيــة 
املؤلــف: محمــد صالــح المنجــد. ولــد ســنة 1961 �ف  

قية  الســعودية، ونشــأ فيهــا، وأصولــه مــن مدينــة حلب الســورية، عمــل إمامــاً، وخطيبــاً بالمنطقــة ال�ش

أ .يوسف عدوي 

باحث وكاتب ومحارض جامعي                                                        
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بالســعودية، وأخــذ العلــم عــن العديــد مــن المشــايخ، منهــم: عبــد العزيــز بــن بــاز، ومحمــد نــاص 

هــم. لــه أكــ�ش مــن )25( مؤلفــاً، أهمهــا: أربعــون نصيحــة  ، وغ�ي ف ، ومحمــد بــن صالــح العثيمــ�ي ي
الألبــا�ف

ي التعامــل مــع أخطــاء النــاس، ومحرمــات اســتهان بهــا النــاس 
صــالح البيــوت، والأســاليب النبويــة �ف لإ

ــراً قبــل الرحيــل. يجــب الحــذر منهــا، وتــرك أث

ي ثمانمئــة صفحــة )800( من القطع المتوســط، صــادر عن 
الكتــاب شــكالً: يقــع الكتــاب �ف  

ي المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الخامســة ســنة 2020م، وقســم 
مجموعــة زاد للنــ�ش بجــدة �ف

 المؤلــف الكتــاب إل ســتة أبــواب رئيســة، وكل بــاب يحتــوي عــىل موضوعــات عــدة، وقضايــا مختلفــة.

مضمون الكتاب:    

ــنة  ــنة 2015، س ــاض س ي الري
ــدولي �ف ــب ال ــرض الكت ي مع

ــاً �ف ــ�ش مبيع ك ــاب الأ ــذا الكت كان ه  

صــدور الطبعــة الأول منــه، وهــذا المعــرض الــذي يســتمر تســعة أيــام يــزوره أكــ�ش مــن مليــون زائــر 

ف عليــه. حســب ترصيحــات القائمــ�ي

الباب الأول: القدوة الحسنة:  

ــنة،  ــدوة حس ــاره ق ــه وســلم، باعتب ــه علي ــىل الل ــاب الأول الرســول، ص ي الب
ــب �ف ــاول الكات تن  

ــه  ــداء ب ــا القت ــ�ف لن ــالم؛ ليتس ــالة والس ــه الص ــول، علي ــاة الرس ــدرس حي ــب أن ن ــا يج ــار إل أنن وأش

بشــكل علمــي صحيــح، فالقتــداء بالرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، بغــ�ي علــم يفســد، ول يصلــح.

ــَر  ــَر َوَذَك ــْوَم اْلآِخ ــَه َواْلَي ــو اللَّ ــْن َكاَن يَرُْج ــَنٌة ِلَم ــَوٌة َحَس ــِه أُْس ــوِل اللَّ ي رَُس ِ
ــْم �ف ــْد َكاَن َلُك قــال تعــال: }َلَق

ــاً،  ــاً، وقاضي ــلم، إمام ــه وس ــه علي ــىل الل ــول، ص ــن الرس ــاب ع ــوى الكت ــزاب:21(، فح ًا{)الأح ــَه َكِث�ي اللَّ

ــن  ــك م ــ�ي ذل ــالً، وغ ــداً، وعام ــراً، وقائ ــاً، ومدي ــاً، ومربي ــاً، ومعلم ــاً، ومصلح ــاً، وحاكم ــاً، وأب وزوج

عنــا لــه ســبحانه،  ة ذكــر اللــه، وترصف ي طاعــة اللــه وعبادتــه، وكــ�ش
جوانــب شــخصيته. فنقتــدي بالرســول �ف

ي مناحــي حياتنــا كلهــا؛ لأنــه معصــوم 
والخشــوع للــه والبــكاء عنــد ذكــره ســبحانه وتعــال. نقتــدي بــه �ف

ط الفــالح والنــرص. ــه رسش ــداء ب ، والقت ــه العــ�ب ي حيات
ي الخطــأ، و�ف

ــل، أو الوقــوع �ف ــه مــن الزل مــن الل
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، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــكارم الأخــالق جميعهــا، قــال تعــال:  ي ة النــ�ب لقــد شــملت ســ�ي  

ي أحوالــه، وأقوالــه، وترصفاتــه كلهــا، 
}َوِإنَّــَك َلَعــىَل ُخُلــٍق َعِظيٍم{)القلــم :4( كيــف ل؟! وخلقــه القــرآن �ف

ــود  ــجاعة، والج ــع، والش ــة، والتواض ــفقة والرحم ــاء، والش ــو، والحي ــم والعف ي الحل
ــا �ف ــو قدوتن فه

ف بوعــد اللــه، والســتغفار  ي الدنيــا، والثبــات مــع اليقــ�ي
والكــرم، والخشــية مــن اللــه تعــال، والزهــد �ف

والتوبــة، والعبــادة، والنــوم والســتيقاظ، وكالمــه وســكوته، والمعامــالت وكل جوانــب حياتنــا، 

ــا. ــور كله ــذه الأم ــىل ه ــة ع ــث نبوي ــة وأحادي ــات قرآني ــب بآي ــهد الكات واستش

: التعامل مع الأهل والأقارب: ي
الباب الثا�ف  

، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع أهلــه وأقاربــه  ي ، تعامــل النــ�ب ي
ي البــاب الثــا�ف

تنــاول الكاتــب �ف  

ومــن حولــه، فتعامــل الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع أهلــه وبيتــه وأقاربــه بمنتهــى الطيبــة 

والشــفقة والرحمــة، فــكان يصــ�ب عــىل زوجاتــه، ويغــض الطــرف عــن أخطائهــّن، ويصفــح عمــا يقــع 

ي تدبــ�ي شــؤون 
ي حــق اللــه تعــال، وكان يســاعد زوجاتــه �ف

ي حــق المــرء، دون مــا يكــون �ف
منهــن مــن زلــل �ف

ل، ويحــرص عــىل مجالســة زوجاتــه، ومؤانســتهّن كل يــوم، ويحــرص أن ل تشــم منــه إل الريــح  ف المــ�ف

ي 
ف �ف الطيبــة، ويتجمــل لنســائه، ويهتــم بشــعره، وأحســن تربيتــه لنســائه؛ ليكــّن قــدوة لنســاء المؤمنــ�ي

ــواب الخــ�ي جميعهــا. أعمالهــّن وترصفاتهــّن كلهــا، وأب

ــلم،  ــه وس ــه علي ــىل الل ــول، ص ــة الرس ــة معالج ــاب كيفي ــذا الب ي ه
ــاً �ف ــب أيض ــاول الكات   وتن

فــك، وقصــة المطالبــة  ي البيــت النبــوي، وذكــر ثالثــة أمثلــة عــىل ذلــك، وهــي حادثــة الإ
المشــكالت �ف

ف  ّ ــاب أيضــاً بــ�ي ي هــذا الب
ــه عليــه وســلم، لهــا، و�ف ، صــىل الل ي ــة وتحريــم النــ�ب بالنفقــة، وقصــة ماري

ــه،  ــة بذوي ــدهم صل ــه، وأش ــاس بأهل ــّر الن ــلم، أب ــه وس ــه علي ــىل الل ــول، ص ــف كان الرس ــب كي الكات

عالــة، واختيــار الأســماء  ي تعاملــه مــع أولده، ومــا يبذلــه لهــم مــن رعايــة، وحســن الإ
ويتجــىل ذلــك �ف

ــ�اً جــداً،  ي مهورهــّن، وكان مي
ــم يكــن يغــالي �ف ــه مــن خــ�ي الرجــال، ول ــج بنات الحســنة لهــم، وتزوي
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ــّن عــىل تحمــل المســؤولية، وكان يواســيهّن،  ــزواج أيضــاً، ويربيه ــّن بعــد ال ــم به ــه، ويهت ويرعــى بنات

هــّن عنــد المصيبــة، وكان صــىل اللــه عليــه وســلم، يحــزن جــداً لوفــاة أحــد مــن أبنائــه أو بناتــه،  ّ ويص�ب

وليعلــم مــن ابتــىلي بفقــد عزيزيــن عليــه أن الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، فقــد جميــع ذريتــه مــن 

نــاث ) زينــب، ورقيــة، وأم كلثــوم( ولــم يبــق بعــد  الذكــور ) الهاشــم، وعبــد اللــه، وإبراهيــم( والإ

ــه وقــدره،  ــه عنهــا، ودموعــه ليســت دمــوع جــزع وســخط مــن قضــاء الل ي الل
ــه إل فاطمــة، رصف وفات

إنمــا هــي دمــوع رحمــة وشــفقة، تــذرف مــن رحمــاء.

ــاد  ــن الأحف ــبعة م ــه س ــث كان ل ــاده، حي ــع أحف ي م ــ�ب ــل الن ــن تعام ــاب ع ــدث الكت ــم تح ث  

ف يثبــان عــىل ظهــره  يحبهــم ويعطــف عليهــم، ويأخذهــم معــه إل المســجد، وكان الحســن والحســ�ي

ي أثنــاء الســجود، وكان يقبلهــم ويضمهــم إل صــدره، ويالعبهــم ويضاحكهــم، ويدعــو 
وهــو يصــىلي �ف

ــه؛  ــع أقارب ــلم، م ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب ــل الن ــن تعام ــاً ع ــب أيض ــدث الكات ــة، وتح ــم بالرحم له

ي 
ســالم وإلحاحه �ف أعمامــه وعماتــه، وأبنــاء عمــه، وبنــات عماتــه، وكان حريصــاً عــىل دعــوة أقاربــه إل الإ

ي المواقــف المهمــة، ويحســن 
ف بأقاربــه �ف ذلــك، وكان يأخــذ بنصيحــة عمــه العبــاس ومشــورته، ويســتع�ي

ي هــذا البــاب عــن 
ي مرضهــم، وتحــدث الكتــاب أيضــاً �ف

إليهــم، ودائــم الســؤال عنهــم، ويعودهــم �ف

، ومــع خــواص  ف انــه، ومــع الضيــوف، والمســتضعف�ي ، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع ج�ي ي تعامــل النــ�ب

ء إل جــاره  يمــان، ومــن يــىي مــاء، فجعــل إكــرام الجــار مــن عالمــات الإ أصحابــه، ومــع الخــدم والإ

ــاً لضيفــه،  ــاس إكرام ــه وســلم، أحســن الن ــه علي ، صــىل الل ي ــ�ب ــة، وكان الن محــروم مــن دخــول الجن

ــن  ي حس
ــال �ف ــلم، أروع الأمث ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب ب الن ــا، وصف ــة وحدوده ــدار الضياف ف مق ــ�ي وب

، وعثمــان"،  التعامــل مــع خــواص أصحابــه، والذيــن منهــم :" أبــو بكــر، وعمــر بــن الخطــاب، وعــىلي

مــاء، مــن رأفــة بهــم ورحمــة، وإنصــاف لهــم، فــكان  كذلــك حســن تعاملــه مــع الخــدم والمــوالي والإ

ي منــاداة الخــادم، 
هــم، وكان يأمــر بالتلطــف �ف شــديد التســامح معهــم، ويلطــف مــن تبعــات تقص�ي

ــد عتقــه. ب العب وجعــل كفــارة صف
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ائح الجتماعية: الباب الثالث: التعامل مع ال�ش  

ائــح اجتماعية  ، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع رسش ي ي البــاب الثالــث تعامــل النــ�ب
تنــاول الكاتــب �ف  

ائــح هــي: ذوو العاهــات الذيــن حثهــم الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم،  مخصوصــة، وهــذه ال�ش

ي 
هــم بالجنــة، وكان يدعــو لهــم، ويراعــي مشــاعرهم، ويختــار الألفــاظ المناســبة �ف ، وب�ش عــىل الصــ�ب

 تســميتهم، ويرشــدهم لمــا فيــه الخ�ي لهــم، ويي�ُّ عليهــم، ويرفع الحــرج عنهم، وحذر مــن إيذائهم.

ــه وســلم، مــع أصحــاب المصائــب والبــالء، أن مــن أراد  ــه علي   وتعامــل الرســول، صــىل الل

اً، فإنــه يبتليــه بالمصائــب، مبينــاً أن للمصــاب أجــَر المصيبــة، وثــواَب الحتســاب عليهــا،  اللــه بــه خــ�ي

وأنهــا تكفــر الخطايــا، ونهــى عــن التســخط والنياحــة، وعرفنــا أن طــول العمــر خــ�ي للمســلم، ولــو كان 

، ويخفــف عنهــم، ويزورهــم،  ف ــ�ي ف والمبتل ــ�ي ــواىسي المصاب ــه وســلم، ي ــه علي مريضــاً، وكان صــىل الل

ــث  ــراء، حي ــع الفق ــه م ــك تعامل ــه، كذل ــن أصحاب ــتك م ــب، واش ــن أصي ي م
ــر�ت ــم، وي ــف عليه ويعط

ف  ــ�ي ــراء ب ــم الفق ــيهم، ويقس ــم، ويواس ــه، فيكرمه ــوه أصحاب ي وج
ــة �ف ــداً إذا رأى الحاج ــر ج كان يتأث

ــم،  ــن أحواله ــأل ع ــم، ويس ــام، ويتفقده ــن طع ــده م ــا عن ــمهم م ــم، ويقاس ــه؛ ليطعموه أصحاب

ي الولئــم، 
ــه وســلم، عــن تجاهــل الفقــراء �ف ــه علي ــاج منهــم. ونهــى صــىل الل ي حاجــة المحت

ويقــ�ف

، صــىل اللــه عليــه  ي هــم، ويســليهم، كذلــك تعامــل النــ�ب وكان يرشــدهم إل العمــل والتكســب، ويص�ب

وســلم، مــع الأغنيــاء حيــث شــهد بفضــل ذوي الفضــل منهــم خدمــة الديــن خاصــة، وكان يزورهــم، 

ف الأولد،  ي الأعطيــات بــ�ي
ويــأكل عندهــم، ويرشــدهم لأفضــل وجــوه الصدقــة، ويأمرهــم بالعــدل �ف

كــة، ويغضــب ممــن تظهــر  اء، ويدعــو لهــم بال�ب ي البيــع والــ�ش
وكان ينهــى التجــار منهــم عــن الغــش �ف

ي 
ــي �ف ــ�ف الحقيق ــم أن الغ ف له ــ�ي ــزكاة، وكان يب ــع ال ــن من ــىل م ــب ع ــم، ويغض ــ�ب منه ــار التك ــه آث علي

، صــىل اللــه عليــه وســلم مــع ذوي  ي القلــب، والغــ�ف المحمــود هــو غــ�ف النفــس، وكذلــك تعامــل النــ�ب

ي قومهــم، وحرص 
الهيئــات ) أصحــاب المكانــة والجــاه( حيــث كان يحفــظ لهــم مكانتهم، ووجاهتهــم �ف
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؛ خاصــة الزعمــاء منهــم، ويفــرح بإســالم مــن أســلم منهــم، ويحســن  ف عــىل هدايــة النــاس أجمعــ�ي

لهــم منازلهــم،  ف ام، والتقديــر، والهتمــام، وي�ف إنصاتــه، واســتماعه لحديثهــم، ويظهــر لهــم الحــ�ت

ي فيهــم، وإذا دعــاه بعضهــم إل طعــام أجــاب دعوتــه، 
ة الــ�ت ي عــىل الصفــات الخــ�ي

ومكانتهــم، ويثــ�ف

 ، ف ، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع النابغ�ي ي ف بهــم للقضــاء عــىل المنكــرات، كذلــك تعامــل النــ�ب ويســتع�ي

ي 
ي طالــب، ومعــاذ بــن جبــل �ف ي الفقــه، وعــىلي بــن أ�ب

ي الشــعر، وابــن عبــاس �ف
مثــل حســان بــن ثابــت �ف

ي الحنكــة العســكرية، حيــث طلــب مــن الشــاعر حســان أن يهجــو قريشــاً 
القضــاء، وخالــد بــن الوليــد �ف

ي شــعره، وكلــف زيــد بــن ثابــت بتعلــم لغــة اليهــود، وأرســل مصعــب بــن عمــ�ي إل المدينــة للدعــوة، 
�ف

ــل  ــاول تعام ــث بتن ــاب الثال ــب الب ــم الكات ــة، وخت ــات الصعب ــم بالمهم ــاء، لتكليفه ــار النجب وكان يخت

ي بينهــم، فــكان يســعى للصلــح 
، وكيــف كان يقــ�ف ف ، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع المتخاصمــ�ي ي النــ�ب

ف  ع، وكان يخــّوف المتخاصمــ�ي ي والمحبــة، أو حكــم بينهــم بحكــم الــ�ش
اصف ، بالــ�ت ف ف المتخاصمــ�ي بــ�ي

ف لهــم أنــه يحكــم بينهــم حســب الظاهــر، وحكمــه  بالظاهــر ل يحــل  مــن الحلــف باللــه كذبــاً، ويبــ�ي

ــل،  ــة، وكان يحتم ــود البين ــه، أو بوج اف ــى إل باع�ت ــىل المدع ــم ع ه، ول يحك ــ�ي ــق غ ــذ ح ــل أخ للمبط

اع والخصومــة. ف ، ويقطــع الــ�ف ف ف المتخاصمــ�ي ويعطــي مــن عنــده؛ ليصلــح بــ�ي

ائح دعوية مخصوصة: الباب الرابع: التعامل مع رسش  

ائــح دعويــة  ، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع رسش ي ي البــاب الرابــع: تعامــل النــ�ب
تنــاول الكاتــب �ف   

، صــىل اللــه عليــه وســلم، حريصــاً عــىل هدايــة  ي مخصوصــة، منهــم المســلمون الجــدد، إذ كان النــ�ب

ــارير  ــت أس ــم برق ــة، وك ــذه الأم ــل ه ــن أج ــاه م ــت عين ــم ذرف ــرص، فك ــون الح ــا يك ــد م ــاس أش الن

وجهــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، فرحــاً ورسوراً بإشــهار رجــل إســالمه، فــكان الرســول، صــىل اللــه عليــه 

عيــة،  ســالم حديثــاً لالغتســال بعــد إســالمهم، ويعلمهــم الأحــكام ال�ش وســلم، يرشــد مــن دخلــوا الإ

ف الجــدد مــن يعلمهــم أمــور دينهــم،  ويأمرهــم بالتخلــص مــن أدران الجاهليــة، ويبعــث مــع المســلم�ي
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ي الجاهليــة بالمثوبــة والأجــر، ولــم يكــن يتهــاون 
ي كانــوا يعملونهــا �ف

هــم عــىل أعمــال الخــ�ي الــ�ت ويب�ش

ع فيهــا أن يتمهــا بعــد إســالمه. معهــم فيمــا يتعلــق بأمــور التوحيــد، وكان يأمــر مــن نــذر الطاعــة أو رسش

، فشــأن  ف   وتنــاول الكتــاب أيضــاً تعامــل الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع المســتفت�ي

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

ــلم.  ــه وس ــه علي ــىل الل ، ص ي ــ�ب ــتفتاءاتهم للن ــة واس ــئلة الصحاب ة لأس ــ�ي ــارات كث ــرآن إش ي الق
�ف

ي كل ســائل بمــا يناســب 
، فيفــ�ت ي

، صــىل اللــه عليــه وســلم، يراعــي حــال المســتف�ت ي وكان النــ�ب  

حالــه، ويختــار لــه الأفضــل، ويبينــه لــه، وإذا رأى الســائل بحاجــة إل حكــم مــا يبينــه لــه، وإن لــم 

، وكان يجيــب الســائل بمــا يحــرص  ي فعــل الخــ�ي
غيــب �ف يســأل عنــه؛ بيانــاً لمــا أشــكل عليــه فهمــه، أو لل�ت

ــه الصــالة  ــاع الســائل، وطالمــا حــّذر علي قن ــة لإ ــا، ويســتخدم الحجــج العقلي ــه المســألة ويضبطه ل

ي إل البديــل المبــاح، ويجيــب عــن أســئلة 
والســالم مــن التحايــل عــىل الفتــوى، وكان يرشــد المســتف�ت

ــتفتاءاتهم. ــن واس ــئلة الج ــن أس ــب ع ــاراتهم، ويجي ف واستفس ــلم�ي ــ�ي المس غ

ــدتهم  ــل ش ــكان يقاب ــراب، ف ــع الأع ــلم، م ــه وس ــه علي ــىل الل ــه، ص ــاب تعامل ــاول الكت   وتن

ــل  ــاد، وقاب رش ــح والإ ي النص
ف �ف ــ�ي ــلوب الل ــم الأس ــتخدم معه ــم، واس ــة والحل ــم، بالرحم وغلظته

ة أســئلتهم،  إســاءتهم وغلظتهــم بالعفــو والإحســان، وعفــا عمــن حــاول قتلــه منهــم، وصــ�ب عــىل كــ�ش

ب لهــم الأمثــال بمــا يفهمــون مــن أمــور الباديــة، وأثــ�ف عــىل أهــل الصدق  وكان يجيبهــم عليهــا، ويــرصف

ــتئذان. ــ�ي اس ــن غ ــوت م ي البي
ــر �ف ــن النظ ــم ع ــم، وكان يزجره ــاد بينه والجه

ــه وســلم، مــع العصــاة  ــه علي ، صــىل الل ي ــاب أيضــاً تعامــل النــ�ب ي هــذا الب
ــاول الكاتــب �ف تن   

ــول  ي قب
ــبباً �ف ــون س ــم، وتك ــر معاصيه ي تكف

ــ�ت ــة ال ــال الصالح ــىل الأعم ــم ع ــم دّله ، فك ف ــ�ي والمذنب

 ، ي الخمــر، وعلــل ذلــك بكونــه عونــاً للشــيطان عــىل العــاصي
توبتهــم، ونهــى عــن ســّب الــذي جلــد �ف

ه، وشــدد عــىل مرتكــب الذنــب، وكــّرر عليــه؛  ونهــى عــن الدعــاء عــىل شــخص عــاص بعينــه باللعــن وغــ�ي
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ــر  ــم يكــن يذك ــه الحــدود، ول ــه وســلم، يكــره أن ترفــع إلي ــه علي ــه، وكان، صــىل الل ــه فظاعت ف ل ــ�ي ليب

ف والعصــاة بالســم، ول بالتلميــح، فــكان يقــول: "مــا بــال أقــوام". وتنــاول الكاتــب تعامــل  المخطئــ�ي

يمــان، وأبطنــوا الكفــر، فذكر  ، وهــم الذيــن أظهــروا الإ ف ، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع المنافقــ�ي ي النــ�ب

، صــىل اللــه عليــه وســلم، قتلهــم لأجــل مصالــح  ي ف لمــاذا تــرك النــ�ب ف خطورتهــم، وبــ�ي صفاتهــم، وبــ�ي

ســالم، وكان الرســول، صــىل اللــه عليــه  ســالم، أهمهــا ســد ذرائــع النفــور عــن دعــوة الإ ي الإ
ة �ف كثــ�ي

ــوك  ــزوة تب ي غ
ف �ف ــ�ي ــتهزاءهم بالمؤمن ــل اس ــم، وقاب ــاً له ــم تأليف ــم وإيمانه ــل اعتذاراته ــلم، يقب وس

بشــدة وحــزم، وركــز الكاتــب عــىل موضــوع اهتمــام الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، بذكــر صفــات 

ف  ؛ ليعلمهــم النــاس، ويحــذروا منهــم، وحــذر الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، المنافقــ�ي ف المنافقــ�ي

 ، ف ، وتتبــع عوراتهــم، وفضــح الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، بعــض المنافقــ�ي ف مــن إيــذاء المؤمنــ�ي

ــن  ــم يك ــة، ول ــاق والمخادع ــن النف ــه م ــم علي ــا ه ــم بم ــارح بعضه ــم، وص ــر منه ــفهم للتحذي وكش

يســند إل أحــد منهــم شــيئاً مــن الوليــة العامــة.

ائح عامة: الباب الخامس: التعامل مع رسش  

ائــح عامــة:  ي تعاملــه مــع رسش
ي البــاب الخامــس تنــاول الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، �ف

  �ف

فتحــدث الكاتــب عــن تعامــل الرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع عمــوم النســاء، والــذي اتســم 

بالرفــق والحنــو والرحمــة، لمــا يعلمــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــن ضعــف النســاء، وقلــة حيلتهــّن، 

ســالم، كمــا بايــع الرجــال،  اً، وعّدهــّن نظائــر الرجــال، وبايعهــّن عــىل الإ فــكان يــوصي بهــّن أمتــه خــ�ي

هــّن،  غــ�ي أنــه لــم يصافحهــّن، وامتحــن مــن هاجــرت إليــه مــن النســاء، وحــرص عــىل وعظهــّن وتذك�ي

كثــار مــن ذكــر اللــه تعــال، وعلمهــّن مــا ينفعهّن مــن الأدعيــة، وأن يشــهدن  وحثهــّن عــىل الصدقــة، والإ

تيــان إل المســاجد،إذ  ي المســجد، ونهــى الرجــال عــن منعهــّن من الإ
صــالة الجمعــة، وصــالة الفريضــة �ف

ي الطريــق، وكان يرفــق بالأرامــل منهــّن، 
ي المســجد، ومنــع مــن اختالطهــّن بالرجــال �ف

خصــص لهــّن بابــاً �ف
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بهــّن، وكان يأمــر بالإحســان إل مــن أذنبــت فتابــت  ي قضــاء حوائجهــّن، ونهــى الرجــال عــن صف
ويســارع �ف

 ّ منهــّن، وإذا دعتــه بعــض النســاء عــىل الطعــام، فيجيــب دعوتهــا، وكان يــزور المريضــات منهــّن، وغــ�ي

ــر  ات الســن، وذك ــ�ي ــة(، ومــازح بعــض كب ــة(إل )جميل ــة عمــر مــن )عاصي أســماء بعــض النســاء، كابن

، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع كبــار الســن، فعــّد  ي قصتــه مــع العجــوز،  وتنــاول الكاتــب تعامــل النــ�ب

امهــم، وكان، صىل  كبــ�ي الســن خــ�ي النــاس إذا َحُســَن عمُلــه، وحــث أمتــه عــىل توقــ�ي كبــار الســن واح�ت

اللــه عليــه وســلم، هــو المبــادر للذهــاب إليهــم، ويحســن اســتقبالهم، وكان يمازحهــم، ويطّمعهــم 

ي 
عطــاء، وخفــف عنهــم �ف مامــة، والإ ي الإ

ة، �ف ي أمــور كثــ�ي
ي رحمــة اللــه، ول يقنطهــم منهــا، وقّدمهــم �ف

�ف

عيــة، وذّكرهــم دائمــاً باللــه؛ لقــرب أجلهــم، وحذرهم مــن الحرص عــىل الحياة  كثــ�ي مــن الأحــكام ال�ش

وجمــع المــال، وتنــاول الكاتــب أيضــاً تعاملــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع الصغــار، يرحــم الطفــل، 

ي 
، وهــذا مــا تؤكــده القصــة المعروفــة، وهــي حادثــة الغامديــة الــ�ت ويشــفق عليــه، ولــو كان ولــد ز�ف

زنــت، وكان يجلــس الأطفــال عــىل حجــره، وفخــذه، ويحتمــل مــا قــد يصــدر عنهــم، وكان يداعبهــم، 

ــىل  ــرص ع ــرص كل الح ــهم، ويح ــىل رؤوس ــح ع ــم، وكان يمس ــّلم عليه ــم س ــر به ــم، وإذا م ويالطفه

يمــان والتوحيــد، وكان يعلمهــم آداب  بيــة الصحيحــة، بتعليمهــم القــرآن والإ تعليمهــم، وتربيتهــم ال�ت

ــم؛  ي محادثته
ــة �ف ــارات الرقيق ــتخدم العب ، وكان يس ف ــ�ي ــق ول ــده برف ــم أرش ــأ أحده كل، وإذا أخط الأ

ــل. ــخصية الطف ــر ش ــىل تقدي ــل ع ــؤولية، ويعم ــل المس ــىل تحّم ــم ع ــم، ويعّوده ــتمالة قلوبه  لس

: الباب السادس: التعامل مع غ�ي الب�ش   

، صــىل اللــه عليــه وســلم، مــع غــ�ي  ي ي البــاب الســادس، وفيــه يطــرح الكتــاب تعامــل النــ�ب
�ف  

ــال  ، ق ف ــه وســلم، مبعــوث رحمــة للعالمــ�ي ــه علي ــدواب. فالرســول، صــىل الل البــ�ش مــن الجــن، وال

{ )الأنبيــاء :107( فاســتجاب كثــ�ي مــن الجــن لدعوتــه، وكان يقــرأ،  َ ف تعــال: }َوَمــا أَرَْســْلَناَك ِإلَّ رَْحَمــًة ِلْلَعاَلِمــ�ي

ي عــىل حســن اســتماعهم لــه، وحــّذر مــن إيــذاء 
صــىل اللــه عليــه وســلم، عــىل الجــن القــرآن، ويثــ�ف
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نســان، فــكان  ، ومــا يتعلــق بالــدواب المســخرة لالإ ف ي الجــن، وكان يســتعيذ باللــه مــن الشــياط�ي
مؤمــ�ف

ــا، وكان يحــث عــىل الرحمــة  ــوصي به ــا، وي ــل ويكرمه ــه وســلم، يحــب الخي ــه علي الرســول، صــىل الل

بالحيوانــات، والرفــق بهــا، وكان يرفــق بالهــرة، فيطعهمــا ويســقيها، ونهــى عــن تحميــل الحيــوان فــوق 

ــوان، كذلــك  ــه الحي ــار بســبب تعذيب نســان قــد يدخــل الن ــه، وأخــ�ب أن الإ ــه، وإيذائ ــه، وإجاعت طاقت

ب  ــن صف ــى ع ــا، ونه ة وأمهاته ــ�ي ــور الصغ ف الطي ــ�ي ــق ب ــن التفري ــى ع ــراً، ونه ــا أج ي إطعامه
ــ�ب أن �ف أخ

الحيوانــات، ورميهــا، وســبها، أو لعنهــا خاصــة الديــك، ونهــى عــن ِخصائهــا إل لمصلحــة، ونهــى عــن 

ــح. ــاء الذب ي أثن
ر منهــا، وكان يأمــر بالإحســان والرفــق بهــا �ف ــه صف قتلهــا إل مــا في

الخامتة:  

ي التواضــع، 
ب مثــالً �ف الكاتــب يقــودك لالقتــداء بالرســول، صــىل اللــه عليــه وســلم، إذ يــرصف  

ــلم،  ــه وس ــه علي ــىل الل ــد، ص ي محم ــ�ب ــعادة، فالن ــش بس ــة للعي ــح خفي ــك مفاتي ام، ويعطي ــ�ت والح

ــًة  ــكان أمَّ ــل الأرض، ف ــائر أه ــن س ــه ع ف ب ّ ــ�ي ــا تم ــات م ــن الصف ــال، ومحاس ــال الكم ــن خص ــع م جم

ي التعامــل مــع النــاس عمومهــم، 
ي أعمــال الــ�ب كافــة، ومثــالً راقيــاً �ف

، وأســوة حســنة �ف جامعــاً للخــ�ي

ــاج،  ف المحت ــ�ي ــوم، ويع ــرص المظل ــم، ين ــم، وكافره ــم، ومؤمنه ه ــم، وكب�ي ه ــم، صغ�ي وخصوصه

ويصــ�ب عــىل أذى الســفيه، ويقابــل الســيئة بالحســنة، ويلقــى النــاس بوجــه باســم، مليــح الطلعــة، 

كريــم العطــاء، حســن الأداء، فعامــل كل فئــة مــن النــاس حســب مــا يقتضيــه وضعهــم وصالحهــم.

ف والعالــم خــ�ي الجــزاء،  جــزى اللــه مؤلــف الكتــاب محمــد صالــح المنجــد عنــا وعــن المســلم�ي  

ــة،  ء بالشــواهد، والأمثل ــع المــىلي ــاب الضخــم الرائ ي وضــع هــذا الكت
، وتعــب، وســهر �ف ّ فكــم تعــ�ف

ان  ف ح، والتفســ�ي والتوضيــح بأســلوب ســلس بســيط، قريــب مــن لغــة النــاس اليوميــة، ففــي مــ�ي والــ�ش

ــه تعــال. حســناته إن شــاء الل



سراء ل�ة ال�إ م�ج

44

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

نسيُم املولد الّنبوي

شعر : زهدي حنتويل 

دار اإلفتاء الفلسطينية

المصطفــى بذكــِر  ي 
قافيــ�ت كرّمــُت 

مزدانــًة بزهّوهــا  ْت  واخضــوصف

كالمهــا المجــاِز  أفــِق  مــن  وانــداَح 

وكأنهــا نغماتهــا  وترتّلــْت 

وحلولهــا ذكرهــا  تنّســَم  ذكــرى 

يومهــا  ي 
�ف قــت  أرسش الهدايــِة  شــمُس 

مضــْت أمــٌم  بقدومــِه  ت  ّ بــ�ش قــد 

ي
العظيــِم محّبــ�ت الخلــِق  يــا صاحــب 

مشــعالً الرســالَة  حمــل  الــذي  أنــت 

بســوادِه طغــى  زمــٍن  ي 
�ف جئــَت  قــد 

متكامــالً منهجــاً  فيهــا  وســننَت 

ى الــ�ش وطــأ  مــن  خــ�ي  يــا  ي  و�ب ي  بــأ�ب

َّفــاً
م�ش جمعــَت  قــد  الفضائــِل  كلُّ 

الأضــواِء كتالألــؤ  فتــالألأْت 

بالأشــذاِء فــاَح  قــد  هــا  وعب�ي

نشــاِء الإ عــىل  المعــ�ف  رونــِق  ي 
�ف

الأفيــاِء  رؤى  ي 
�ف البالبــِل  شــْدُو 

الكرمــاِء ســّيد  مولــِد  يــوِم  ي 
�ف

ووضــاِء بتبّســٍم  ورساجهــا 

بــرواِء حّدثــْت  الرســالِة  كتــُب 

العليــاِء إل  نفــىي  جــاوزْت  لــَك 

والظلمــاِء الليــِل  ي 
�ف بــِه  تهــدي 

ســمحاِء يعــٍة  ب�ش فأضأتــُه 

وبنــاِء بمبــادٍئ  أرســيَتُه 

ببهــاِء خلِقــِه  شــمائل  وســمْت 

الفضــالِء أفضــَل  فيهــا  وبلغــَت 
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حســنها تلقــى  فيــَك  المحاســِن  كّل 

تّوجتــُه الصبــا  عهــد  مــن  الصــدُق 

بأرسهــا البــالد  رســالتك  عّمــت 

وبيانهــا فصيُحهــا  أنــت  الضــاُد 

يفــي ل  مدحــاً  الشــعُر   ّ تغــ�ف مهمــا 

آياتــِه ي 
�ف الخلــِق  رّب  زّكاك 

مــاؤُه المبــارك  الحــوض  صاحــب  يــا 

الــورى خــ�ي  يــا  اللــه  عليــك  صــىّل 

الأرجــاِء مــدى  ي 
�ف طيبــَك  ويفــوُح 

بوفــاِء أّديتهــا  وأمانــٌة 

بالمــاِء الهــدى  مــن  الظمــاَء  تســقي 

البلغــاِء فأبلــُغ  نطقــَت  فــإذا 

بثنــاِء رفعــًة  قــدرِك  درجــات 

بعــالِء رفعــًة  شــأناً  وعلــوَت 

بلقــاِء دعــوٌة  حوضــك  عنــد  لي 

ســماِء رحــاِب  ي 
�ف نجــٌم  لح  مــا 

نسيم املولد النبوي
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أعامل صالح الدين

 يف القدس

 بعد تحريرها من الصليبيني

الشيخ محمد ذياب أبو صالح

الهيئة  اإلسالمية العليا – بيت املقدس                                                                  

ي العصــور الوســطى، 
ي بحــق مــن أشــهر قــادة العالــم �ف يعــد المجاهــد صــالح الديــن الأيــو�ب  

 ، ، صبيحة يــوم الجمعة 27 رجــب الخ�ي ف ، أثر معركــة حطــ�ي ف والــذي حــرر بيــت المقــدس مــن الصليبيــ�ي

ي المدينة المقدســة  بعد تحريرها:
 ســنة 583 هـــ وفــق 2 أكتوبر ســنة 1187م، وكان مــن أبرز إنجازاتــه �ف

أوالً- التسامح الديني، والعفو الشامل عن الضعفاء واملساكني:   

ي تاريخ القدس ط5)القدس: مكتبة الأندلس، 1999م(.ص 175. 
1. عارف العارف،  المفصل �ف

ي مريض، وستان بمع�ف مكان، وتدل عىل المستشفى ..
2. كلمة بيمارستان مأخوذة من بيمار الفارسية، وتع�ف

، وســمح للجنــد وعائالتهم  ف فقــد حــدد  الفديــة عــىل الجنــد، ووزع الصدقــات عــىل الفقــراء والمحتاج�ي

ــادرة البالد. بمغ

ثانيــاً- التوجــه شــخصياً إلصــالح املســجد األقــى املبــارك: ومســجد قبــة   

ف ومــا  ، وشــوائب الصليبيــ�ي ف الصخــرة املرشفــة،  فقــد أصلــح مــا علــق بهمــا مــن أدران المحتلــ�ي

)1( . ف ــلم�ي ــالك المس ــن مس ــا م ــدل منهم تب

    ثالثــاً- القيــام بعــدد مــن األعــامل الخرييــة يف القــدس وذلــك عىل النحــو اآليت: 

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

ي عرصه.  
ف مجاناً، ودون مقابل، وعهد العمل فيه إل أمهر الأطباء �ف ي كانــت تُقدم للمحتاج�ي

 والأدويــة، الــ�ت
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   2. الخانقــاه الصالحيــة: حــّول الجــزء المالصــق لكنيســة القيامــة الشــمالي إل مســجد وربــاط أوقفــه 

عــىل الصوفيــة،  بعــد الســتئذان بذلــك .

ت دورهــا الفكــري بعــد تحريــر بيــت المقــدس، وكانــت مدرســة للفقهاء     3. المدرســة الصالحيــة:  بــارسش

ســالم  ي الإ
، ووظيفــة مشــيختها من الوظائف الســنية �ف ف ، ورباطــاً للصلحــاء الصوفيــ�ي ف الشــافعي�ي

)
1

  4. المدرسة الميمونية:-كانت تقع عند باب الساهرة ـ وتمت إزالتها..)*

ــاب  ــة ب ــن جه ، م ف ــلم�ي ــو�ت المس ة لم ــ�ب ــب مق تي ــه( ب�ت ــه الل ــام )رحم ــاهرة –   ق ــاب الس ة ب ــ�ب    5. مق

ــاء . ــن للعلم ــا مداف ــذ منه ــاهرة، واتخ الس

ــة  ــاء وأئم ــهداء والفقه ف والش ــ�ي ــور الصالح ــا قب ــة، وفيه ــدس الغربي ي الق
ــع �ف ــال – تق ة مام ــ�ب    6 . مق

ــم. ف وقضاته ــلم�ي المس

ق المدينة، والمطّل عليها .       7 . جامع الجبل– جبل الطور، الواقع رسش

ي 
، أبو اليمن...، »الأنس الجليل �ف ي تاريخ القدس والخليل، مج�ي الدين الحنبىلي

، الأنس الجليل �ف * مج�ي الدين الحنبىلي

تاريخ القدس والخليل«، )عمان: مكتبة المحتسب،1973م(. 2 / 48.

ف القبة النحوية ومن�ب برهان الدين.   ي الجهة الجنوبية من الصخرة، ب�ي
    8. قبة يوسف –  �ف

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

ف بــاب العمــود وبــاب الخليــل، وشــحنه بالأبــراج المتينــة، وحفــر خارجــه خندقــاً ضخمــاً.   بــ�ي

    10. سقاية المسجد الأق� المبارك، ومكان الطهارة.  

ي مدينــة القدس، تعــد معالم بارزة 
ي �ف ي أسســها صــالح الدين الأيــو�ب

هــذه الأعمــال الجليلــة ال�ت  

ء، فإنما يدل عىل حرصه عىل نواحي الحياة جميعها؛  ي
ي صح هــذه الأمــة الخالدة، وإن دل هذا عــىل ىسش

�ف

ي بيــت المقــدس، بقيــت خالــدة لهــذه الأمــة.
 العســكرية، والمدنيــة، والدينيــة، وقــد أرىس قواعــد �ف
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رابعاً- صالح الدين محرر القدس محرر األمة:  

ي القاهرة، 1933م
*ستيفن رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية »الفصل الثا�ف

، وحقــق  ف اســتطاع هــذا المجاهــد أن يقــف أمــام أقــوى قــوة عاتيــة غازيــة لبــالد المســلم�ي   

ــر بيــت  ــه الطريــق لتحري ي فتحــت ل
، الــ�ت ف أروع النتصــارات عليهــم، وكان عــىل رأســها معركــة حطــ�ي

ي 
، يتمركــز �ف ف ــه فلســط�ي ــن ل ، ومــن تدي ف ــه فلســط�ي ــن ل المقــدس، لأن مــن يســيطر عــىل القــدس تدي

ســالمي، ووحــد بــالد مــرص والشــام، لتكــون بذلــك وحــدة إقليميــة عربيــة  ي والإ ف العــر�ب قلــب العالمــ�ي

ى. ــ�ب ــالمية ك ــدة إس ــواة لوح ــس ن ــتطاعت أن تؤس ــالمية، اس إس

ــار  ي هــذه الدي
ــدة �ف ي القــدس هــي الوحي

ــن �ف ي رســّخها صــالح الدي
ــ�ت نجــازات ال ــم تكــن الإ ل  

ــة  ي مدين
ــان �ف ــة للعي ــاره ماثل ــت آث ــا زال ــرى، وم ــطينية الأخ ــدن الفلس ــ�ف بالم ــه اعت ــل إن ــة، ب المبارك

ــن  ــة م ــر المدين ــد تحري ــف، بع ي ــي ال�ش براهيم ــجد الإ ي المس
ــة �ف ــات الالزم صالح ــام بالإ ــل، فق الخلي

ي 
ي مــا زالــت تعيــش حــ�ت وقتنــا الحــاصف �ف

، إضافــة إل تثبيــت العديــد مــن العائــالت، الــ�ت ف الصليبيــ�ي

ف الســدانة والخدمــة  ي الخليــل، ولهــذه العائــالت رسش
ي القــدس أم �ف

، ســواء أكان ذلــك �ف ف مــدن فلســط�ي

ف هــذه  براهيمــي، وهــذا مــؤرسش واضــح عــىل توجــه عظيــم لتوطــ�ي ي المســجد الأقــ� والمســجد الإ
�ف

ــل.. ــراغ لأي دخي ــاك ف ــون هن ــ�ت ل يك ؛ ح ف ــلم�ي ــا المس ــالد بأهله الب

مــن  الديــار  هــذه  تعيشــه  كانــت  الــذي  الوضــع  إل  القائــد  هــذا  نظــرة  كانــت  وإذا   

فرقــة وتشــتت وهــوان، فاســتطاع أن يخــوض العديــد مــن المعــارك، ويكتــب لــه النــرص فيهــا 

ف الأعــداء لهــذا القائــد  ف حــ�ت بــ�ي عــىل الجبهــات جميعهــا، فــال أدل مــن شــهادات المؤرخــ�ي

ــه  ــك أن ــف إل ذل ــاً،  أض ــب عطوف ــق القل ــه – رقي ــه الل ــه كان - رحم ــه أن ــرز صفات ــن أب ــجاع، وم الش

ي القــدس، فقــرر إعفاءهــم مــن الدفــع، ولــم 
ســمح للنصــارى الأرثوذكــس واليعاقبــة بالبقــاء �ف

ي يــوم 
يغلــق كنيســة إل لمــدة ثالثــة أيــام، ثــم قــرر الســماح للحجــاج الفرنجــة بدخولهــا، و�ف

ي 
، صــالة الجمعــة �ف ف الجمعــة 9 أكتوبــر ســنة 1187 م أدى صــالح الديــن مــع جمهــور المصلــ�ي

)
1

 المســجد الأقــ� المبــارك، وأعــرب وإياهــم عــن شــكرهم وامتنانهــم للــه ســبحانه وتعــال ")*
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خامساً- سرية صالح الدين تستنهض همة املسلمني :  

سالم أبيدوا أهله،  ط9) دار السالم: 1979م(.  ، ص 53 . 1. جالل العالم، قادة الغرب يقولون دمروا الإ

، أبو الحسن  ، قصص الأنبياء،)دار إحياء الكتب العربية( ل. ت. ابن الأث�ي ي
2. أبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كث�ي القرىسش

ي التاريخ، 13/  2 .
عىلي بن محمد، الكامل �ف

همــا، ممــن عملــوا ليــل نهــار  إن أمتنــا بحاجــة إل رجــال كصــالح الديــن ونــور الديــن زنــكي وغ�ي  

ــه فيه)ســالزار( أحــد  ــه فخــراً مــا قال عــىل توحيــد هــذه الأمــة والســ�ي بهــا إل طريــق النــرص، ويكفي

ــا. )1( ــم إلين ــه خالفاته ــن يوج ف م ــلم�ي ــن المس ــرج م ــىش أن يخ ف : أخ ــ�ي ــادة الصليبي ق

ــن  ــزاة الذي ف الغ ــ�ي ــة الصليبي ــن ربق ــدس م ــت المق ــر بي ــمى كان تحري ــه الأس ــث إن هدف حي  

ق  اتخــذوا مــن القــدس مقــراً لمملكتهــم، وبعــد أن حررهــا واصــل جهــاده، باتجــاه الشــمال والــ�ش

حــ�ت بــالد أذربيجــان … 

ة جهــاده،  بيــد أن قضــاء اللــه عاجلــه، والمنيــة وافتــه قبــل أن يحقــق نهايــة طموحــه ومســ�ي  

ف وخمســمائة،   ف وثالثــ�ي ي ســنة اثنتــ�ي
وكان لــه مــن العمــر ســبعة وخمســون عامــاً، لأنــه ولــد بتكريــت �ف

ك داراً ول عقــاراً ول مزرعــًة ول بســتاناً ول شــيئاً مــن الأمــالك، هــذا ولــه مــن الأولد ســبعة  ولــم يــ�ت

ــدًة … ")2( ــًة واح ــداً، وابن ــ�ش ول ع

ق  ــ�ش ــاء ال ــاً عــىل ألســنة أبن ــره حي ــق الأعــىل، وبقــي ذك ــه بروحــه إل الرفي ارتقــى رحمــه الل  

ــجايا  ــة، والس ــال الكريم ــدة، والفع ــال الحمي ــذ الخص ــد الف ــذا القائ ي ه
ــد �ف ــك لواج ــرب، وإن والغ

ي ظلــه أينمــا ســار، ويفتــح البلدان، 
ي بقيــت خالــدة عــىل مــر الزمــان، فــكان النــرص يســ�ي �ف

الحســنة، الــ�ت

ســالمية مــن مشــارقها إل مغاربهــا، فبمثــل  ويحــرر الأوطــان، إل أن غطــى النــور ربــوع هــذه البــالد الإ

ــان.  ــدى الزم ــىل م ــه ع ــه، ويذكرون ــخ رجال ــد التاري ــذا يخّل ه

رحمــك اللــه أيهــا القائــد والمجاهــد الكبــ�ي الــذي حــرر البــالد والعبــاد، وأعــاد لهــذه الأمــة   

ــف  ــارك، وأوق ــ� المب ــجد الأق ــدس والمس ــت المق ــوع بي ــىل رب ــالم ع س ــة الإ ــع راي ــاد، ورف الأمج

ي أصبحــت رفــداً لهــذا المســجد الكريــم عــىل مــر العصــور، وكــر الدهــور.
العديــد مــن الأوقــاف الــ�ت

ف وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم�ي

أعامل صالح الدين يف القدس بعد تحريرها من الصليبيني
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الرباط يف القدس

 بني األمس واليوم

د. محمد بحيص عرامني

رئيس األرشيف الوطني الفلسطيني سابقاً

تقديم:  

ف العربية، ص 20.  ي فلسط�ي
* التطور الجتماعي والقتصادي �ف

ــدن  ــكانها إل م ــا س ــول عنه ــالً، أو أن يتح ــا ح ــة م ــر مدين ــاً أن تهج ــهل دائم ــن الس ــس م لي  

: )إن نشــوء المجتمع  ي
ي هــذا المقــام ، يقــول الباحــث والكاتــب الفــّذ محمــد يونــس الحســي�ف

أخــرى. و �ف

ــة.  ــان مختلف ي أزم
ــة �ف ــية والدولي ــه السياس ــىل عالقات ــان ع ــه يتوقف ي وحيات

ــد�ف الم

ــا  ــار لمدنه ــت تخت ــياً، كان ــكرياً وسياس ــة عس ــطى، قوي ــرون الوس ي الق
ــة �ف ــت أّم ــا كان   فعندم

ــة  ــة، ل عالق ات خاص ف ــ�ي ــا م ي له
ــ�ت ــق ال ات، أو المناط ــ�ي ة الخ ــ�ي ــة كث ــق الخصب ــط المناط ــع وس مواق

لهــا بالعوامــل الجغرافيــة، كأن تكــون مركــزاً لمعاهــد العلــوم والتعليــم، أو لأن تصبــح مركــزاً دينيــاً 

رسائيلية،  ف أمــام آلــة الحرب والقمــع والعنرصيــة الإ ( فهــذا الصمــود الأســطوري للمقدســي�ي
1

عظيمــاً...( )*

ــدس  ــت المق ــخ بي ــرأ تاري ــن يق ــئ  لم ــد و المفاج ــر الجدي ــس بالأم ــة لي ــارات المتتالي ــق النتص وتحقي

ســالم؛ يجــد  ي الإ
ي تاريــخ تمصــ�ي الأمصــار �ف

بتمّعــن عــ�ب الحقــب التاريخيــة المختلفــة، فمــن يبحــث �ف

 ، ي موقعهــا الحــالي
عامــالً واحــداً أو أكــ�ش هــو الــذي حــدا بالعــرب لختيــار خطــة لبنــاء بيــت المقــدس �ف

ــم الأول. ــاتهم وقبلته ــي لمقدس ــق الالمتناه ي والعش
ــا�ف ــل الروح ــة إل العام إضاف
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وصف املدينة املقدسة:  

ي وصفهــا، وممــن وصفها بإســهاب وتمعن 
  زار العديــد مــن الرحالــة بيــت المقــدس، وأبدعــوا �ف

ي 
ي كتابه )أحســن التقاســيم �ف

(  �ف ابنهــا  الرحالــة )أبــو عبــد اللــه محمد بن أحمــد البّناء البشــاري المقدىسي

 معرفــة الأقاليــم(، الــذي فرغ من تأليفــه عام )373هـــ /970م(، وذلك قبل أك�ش من ألــف عام، فيقول: 

ة أصغــر منهــا؛ كاصطخــر وقايــن  ي مدائــن الكــور أكــ�ب منهــا، وقصبــات كثــ�ي
)بيــت المقــدس ليــس �ف

د، وليــس بهــا حــر، وقــّل مــا يقــع بهــا الثلــج. والفرمــا، ل شــديدة الــ�ب

ف عــن الهــواء، فقلــت: سجســج، ل حــر،  ي الحرمــ�ي
ي أبــو القاســم ابــن قــاصف

ي القــاصف
وســأل�ف  

ول بــرد شــديد، قــال: هــذا صفــة الجنــة. بنيانهــم حجــر، ل تــرى أحســن منــه، ول أتقــن مــن بنائهــا، 

ول أعــف مــن أهلهــا، ول أطيــب مــن العيــش بهــا، ول أنظــف مــن أســواقها، ول أكــ�ب مــن مســجدها، 

، وفيهــا كل حــاذق وطبيــب، وإليهــا  ، وليــس لمعنقتهــا نظــ�ي ول أكــ�ش مــن مشــاهدها. عنبهــا خطــ�ي

ي يحــ�ي بــن  ي المختــار أ�ب
ي مجلــس القــاصف

قلــب كل لبيــب، ول تخلــو كل يــوم مــن غريــب، وكنــت يومــاً �ف

بهــرام بالبــرصة، فجــرى ذكــر مــرص إل أن ســئلت: أي بلــد أجــّل ؟ قلــت: بلدنــا. قيــل: فأيهــا أطيــب؟ 

ــا  ــل: فأيه ــا. قي ــت: بلدن ــن؟ قل ــا أحس ــل: فأيه ــا. قي ــت: بلدن ــل؟ قل ــا أفض ــل: فأيه ــا. قي ــت: بلدن قل

ــك!  ــن ذل ــس م ــل المجل ــب أه ــا. فتعج ــت: بلدن ؟ قل ــ�ب ــا أك ــل: فأيه ــا. قي ــت: بلدن ات؟ قل ــ�ي ــ�ش خ أك

ــع  ــة م ــب الناق ــك إل كصاح ــا مثل ــك، وم ــل من ــا ل يقب ــت م ــد ادعي ــل، وق ــل محص ــت رج ــل: أن وقي

الحجــاج، قلــت: - أمــا قــولي أجــل – فالأنهــا بلــدة جمعــت الدنيــا والآخــرة – فمــن كان مــن أبنــاء الدنيــا 

وأراد الآخــرة وجــد ســوقها؛ ومــن كان مــن أبنــاء الآخــرة؛ فدعتــه نفســه إل نعمــة الدنيــا وجدهــا. وأمــا 

دهــا، ول أذى لحرّهــا. وأمــا الحســن؛ فــال تــرى أحســن مــن بنيانهــا، ول  طيــب الهــواء، فإنــه ل ســم ل�ب

ات؛ فقــد جمــع اللــه تعــال فيهــا فواكــه الأغــوار  ة الخــ�ي أنظــف منهــا، ول أنــزه مــن مســجدها. وأمــا كــ�ش

ــال.  والســهل والجب

ا�ت دس�ي
م�ة الرباط يف القدس بني األمس واليوم
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ف والمــوز. وأمــا الفضــل؛ فالأنهــا  والأشــياء المتضــادة؛ كالأتــرج واللــوز والرطــب والجــوز والتــ�ي  

ــة،  ــة بالكعب ــة والمدين ــت مك ــا فضل ، وإنم ــ�ش ــا المن ، وإليه ــ�ش ــا المح ــة، ومنه ــوم القيام ــة ي عرص

 ، ــا الكــ�ب ــه. وأم ــا؛ فتحــوي الفضــل كل ــان إليه ــوم القيامــة تزف ــه وســلم، وي ــه علي ، صــىل الل ي ــ�ب والن

ــه(. )1( ــروا ب ــك، وأق ــنوا ذل ــا، فاستحس ــع منه ــأي أرض أوس ــا، ف ون إليه ــ�ش ــم يح ــق كله فالخالئ

ــا  ــة إنم ــدان: إن وصــف البشــاري – عاشــق القــدس – للمدين ي معجــم البل
ويقــول ياقــوت �ف  

ــد  ــا. وق ــان جميعه ي الأزم
ــا �ف ــق عليه ــو ينطب ــك فه ــا، ولذل ــا وحدوده ــا وصقعه ــف لموقعه ــو وص ه

أشــاد ياقــوت بهــذا الوصــف الدقيــق، حيــث قــال: )إن البشــاري المقــدىسي قــد وصــف بيــت المقــدس 

ــا(.  ــض معالمه ــده بع ّ بع ــ�ي ــد تغ ــده، وإن كان ق ــرف ببل ــه أع ــه؛ لأن ــر قول ــالأول أن نذك ــن، ف فأحس

ــا  ــا منه ــذي شــاهدته أن ــه: ) ... وال ــا بقول ــت المقــدس بنفســه، ووصفه ويظهــر أن ياقــوت قــد زار بي

أن أرضهــا وطيئــة، وزرعهــا عــىل الجبــال وأطرافهــا بالفــؤوس، لأن الــدواب ل صنــع لهــا هنالــك. وأمــا 

ي هــي 
ي وســط تلــك الجبــال،  وأرضهــا كلهــا حجــر مــن الجبــال، الــ�ت

نفــس المدينــة؛ فهــي عــىل فضــاء �ف

ــنة...()2(  ــارات حس ة، وعم ــ�ي ــواق كث ــا أس ــا، وفيه عليه

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

ي ذلــك القصبــة ومدنهــا، واثنــا عــ�ش ميــالً 
ف ميــالً، ويدخــل �ف )... وحــّد القــدس مــا حــول إيليــا إل أربعــ�ي

ــيفة،  ــا وراء الكس ــة إل م ــة القبل ــن جه ــة، وم ــن البادي ــال م ــة أمي ــآب،  وخمس ــر وم ــر، وصغ ي البح
�ف

ومــا يحاذيهــا مــن قبــل الشــمال تخــوم نابلــس، وهــذه الأرض مباركــة كمــا قــال اللــه تعــال، مشــّجرة 

الجبــال، زريعــة الســهول، مــن غــ�ي ســقي و ل أنهــار....( )3(. وقــد ذكــر القلقشــندي أن الميــل يســاوي 

 .) ــ�ت ي بـــ )2500 م ــر�ب ــل الع ــج( المي ــّدر  )لغران ــا ق ــخ. بينم ــث فرس ــمي، أو ثل ــة آلف ذراع بالهاش  ثالث

ف العربية، ص 21 و 22 . ي فلسط�ي
1.  التطور الجتماعي و القتصادي �ف

2. المصدر السابق، ص 22 . 

3. القلقشندي ،  14 / 366 . 
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ا�ت دس�ي
م�ة  الرباط يف القدس بني األمس واليوم

ف أوديــة وجبــال،  ي قديــم الزمــان، صحــراء بــ�ي
أمــا مجــ�ي الديــن فذكــر أن مدينــة القــدس كانــت أرضهــا �ف

وهــي خاليــة، ل بنــاء فيهــا ول عمــارة. وتقــول المصــادر التاريخيــة أن ملــكي صــادق قــد نــزل بــأرض بيت 

المقــدس، وســكن أحــد كهوفهــا يتعّبــد فيــه، وقــد اشــتهر أمــره حــ�ت وصلــت أخبــاره ملــوك الأرض، 

وا إليــه، ودفعــوا إليــه مــالً؛ ليعمــر بــه مدينــة القــدس؛ فاخّتطهــا وعمرهــا.  فحــرصف

الخامتة:  

ــال شــامخة، وحدودهــا تشــمل  ــة القــدس، وقراهــا كلهــا جب خالصــة القــول: إن أرض مدين  

ي تتخللهــا الجبــال مــن جهــة الشــمال والجنــوب والغــرب، كمــا أن 
قــاً، والســهول الــ�ت ســهول الغــور رسش

ي تلــك الأيــام الســالفة. وقــد أّهلهــا موقعهــا لأن 
ة �ف اتهــا كثــ�ي حاصــالت تلــك  المناطــق متّنوعــة، وخ�ي

لــة  ف ف بأرضهــا، وعندمــا أصبحــت المدينــة ذات م�ف يــن الطامعــ�ي تكــون حصينــة أمــام هجمــات المغ�ي

ي وقــت متأخــر مــن تاريــخ بنائهــا. وبذلــك ازداد 
دينيــة وتجاريــة ازداد تحصينهــا، حيــث بنيــت الأســوار �ف

. ف ف ومســتهلك�ي ف منتجــ�ي ــ�ي عــدد ســكانها، وانتــ�ش العمــران فيهــا، وقــد انقســم ســكانها ب

ي 
إن أهــم مــا نخلــص إليــه هــو حقيقــة التصــدي لــكل محــاولت النيــل مــن القــدس، والــ�ت  

ــا اليبوســيون العــرب، وحــ�ت آخــر حلقــات  ــذ أن بناهــا أجدادن ــخ، من ــم تنفصــم عراهــا عــ�ب التاري ل

ي  ــا�ب ــام ب ــة، وأم ــدة القديم ي البل
ــراً �ف ــيون مؤخ ــرزه المقدس ــذي أح ــار، ال ــود والنتص ــدي والصم التص

ــا أن نقــول: )مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة(، فارفعــوا القبّعــة للقــدس  العمــود والســاهرة. لــذا حــّق لن

ــة. ــم المقدس ــون لمدينته ــاق الحقيقي ــدات – العّش ــيباً والماج ــّباناً وش ــا – ش وأهله
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أنت تسأل واملفتي يجيب

الشيخ محمد أحمد حسني / املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

1. حكم ترك نصيحة املسلم

ي شــخص ببنطــال ممــزق كاشــف  ي مســجد، فصــىل  إل جانــ�ب
الســؤال: كنــت أصــىلي جماعــة �ف  

للعــورة، ولــم أنصحــه بمــا يجــب عليــه القيــام بــه عنــد الصــالة، والآن أشــعر بعــدم الرتيــاح لعــدم 

؟ ي ــ�ب ــن ذن ــر ع كف ــل لأ ــا العم ــوز، فم ــال ل تج ــذا البنط ــالة به ــأن الص ــاره ب إخب

 ، ف ــ�ي ــد الأم ــيدنا محم ــق س ف الخل ــىل أرسش ــالم ع ــالة والس ، والص ف ــ�ي ــه رب العالم ــد لل الحم  

وبعــد؛  ، ف أجمعــ�ي وصحبــه  آلــه  وعــىل 

الجــواب: فالنصيحــة واجبــة عــىل المســلم لأخيــه، ل يســعه تركهــا مــ�ت قــدر عليهــا، قــال   

(، والمبــادرة بالنصــح 
1

*( ف ابــن بطــال: والنصيحــة فــرض يجــزئ فيــه مــن قــام بــه، ويســقط عــن الباقــ�ي

ي واجــب يخــىش فواتــه، كمــا يجــب عليــك إن رأيــت المنكــر أن تنكــره 
واجبــة عنــد حصــول التقصــ�ي �ف

بحســب طاقتك،فمــن علــم مــن ديــن اللــه شــيئاً، وجــب عليــه أن يعلمــه لــكل مــن كان ذا حاجــة إليــه 

وع، فذلــك مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر،  ي صحــة عبادتــه، وأدائهــا عــىل الوجــه المــ�ش
�ف

ــان،  ــائر الأدي ــن س ــا ع ــاز به ي امت
ــ�ت ــرة، ال ــه الظاه ــة، وأعمال ــن العظيم ــعائر الدي ــن ش ــو م ــذي ه ال

ــه دون أن  ــادراً عــىل إزالت ــراً وكان ق ــد مــن تحققهــا، فمــن رأى منك ي ل ب
ــ�ت وطــه، ال ــه ضوابطــه ورسش ول

ح صحيح البخارى لبن بطال: 1 /129.  *رسش
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نــكار باليــد إن  تــب عــىل ذلــك منكــر ومفســدة أعظــم منــه، وجبــت عليــه إزالتــه، فمثــالً ل يلجــأ إل الإ ي�ت

ر أعظــم، فيكتفــي بتغيــ�ي  ، فــإن ترتبــت عليــه مفســدة وصف تــب عــىل ذلــك مفســدة أكــ�ب خــاف أن ت�ت

المنكــر باللســان، وإل فبالقلــب، قــال رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم: )َمــْن َرأَى ِمْنُكــْم ُمْنَكــًرا 

ــاِن( )1(. يَم ــَك أَْضَعــُف اْلإِ ــِه، َوَذِل ــَتِطْع َفِبَقْلِب ــْم يَْس ــِإْن َل ــَتِطْع َفِبِلَســاِنِه، َف ــْم يَْس ــِإْن َل ــِدِه، َف ُْه ِبَي ِّ  َفْلُيَغــ�ي

ي الحالــة المذكــورة أعــاله، ينبغــي للســائل طلــب التوبــة مــن اللــه والســتغفار عــن تــرك 
و�ف  

ي الصــالة، واللــه ســبحانه يتــوب عــىل مــن 
واجــب النصيحــة إل أخيــه الــذي عورتــه كانــت مكشــوفة �ف

ــم. ــال أعل ــه تع ــه، والل ــب ل ــن ل ذن ــب كم ــن الذن ــب م ــاب، والتائ ت

الســؤال: شــخص يدفــع مبلغــاً مــن أموالــه شــهرياً لمريــض يعيــل أرسة، فهــل يجــوز اعتبــار   

ي رمضــان؟
هــذا المــال مــن زكاة المــال عنــد إخــراج الــزكاة �ف

َدَقــاُت ِلْلُفَقــَراء  الجــواب: حــدد اللــه تبــارك وتعــال مصــارف الــزكاة، فقــال تعــال: ﴿ِإنََّمــا الصَّ  

ــِبيِل  ي َســِبيِل الّلــِه َوابـْـِن السَّ ِ
َ َو�ف ف َقــاِب َواْلَغاِرِمــ�ي ي الرِّ ِ

َ َعَلْيَهــا َواْلُمَؤلََّفــِة ُقُلوبُُهــْم َو�ف ف ِ َواْلَعاِمِلــ�ي
ف َواْلَمَســاِك�ي

ــَن الّلــِه َوالّلــُه َعِليــٌم َحِكيــٌم﴾ ]التوبــة: 60[، فالــزكاة ل تــرصف إل إل الأصنــاف الثمانيــة الــواردة  َفِريَضــًة مِّ

ــة الكريمــة. ي الآي
�ف

ــا مــن  ــه أرسة يعيله ــذي لدي ي الســؤال، وال
ــور �ف ــإذا كان الشــخص المريــض المذك ــه؛ ف وعلي  

ط أن تكــون نيــة المــزىكي إخــراج  ي الآيــة، فيجــوز صف الــزكاة لــه، بــ�ش
الأصنــاف الثمانيــة المذكــورة �ف

الــزكاة ل الصدقــة، فقــد قــال ابــن حــزم: "ول يجــزئ أداء الــزكاة إذا أخرجهــا المســلم عــن نفســه أو 

ــم. ــال أعل ــه تع ــه")2(، والل ــة علي ــزكاة المفروض ــا ال ــة أنه ــره إل بني ــه بأم وكيل

يمان يزيد وينقص. يمان وأن الإ يمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإ 1.صحيح مسلم، كتاب الإ

2. المحىل بالآثار: 4 /205. 

2. حكم اعتبار التصدق عىل املريض من الزكاة

اوىأنت تسأل واملفتي يجيب �ة �ف
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ي أثنــاء عدتهــا 
الســؤال: هــل يجــوز أن يــزور إخــوة الــزوج وأولدهــم أرملــة أخيهــم �ف  

أخبارهــا؟ عــن  والســؤال  حالهــا،  عــىل  لالطمئنــان 

ي بيــت 
ي يجــب أن تقضيهــا المتــو�ف عنهــا زوجهــا �ف

ة  الــ�ت عيــة هــي الفــ�ت الجــواب: العــدة ال�ش  

ــه تعــال،  ــد ببعــض الأحــكام الخاصــة؛ انصياعــاً لأمــر الل ــزواج، وتتقي ــع فيهــا عــن ال ــة، تمتن الزوجي

ــاة،  ــت الوف ــن وق ــدأ م ــالً، وتب ــت حام ــل إن كان ــع الحم ــام، أو وض ة أي ــ�ش ــهر وع ــة أش ــا أربع ومدته

ــة-، وقــد اتفــق الفقهــاء عــىل وجوبهــا عــىل المــرأة عنــد وجــود  ــة –الهجري وتحســب بالأشــهر القمري

ــْوَن ِمْنُكــْم  جمــاع، فقــال اللــه تعــال: ﴿َوالَِّذيــَن يَُتَوفَّ ســببها، واســتدلوا عــىل ذلــك بالكتــاب والســنة والإ

ًا َفــِإَذا بََلْغــَن أََجَلُهــنَّ َفــاَل ُجَنــاَح َعَلْيُكــْم ِفيَمــا  ْ بَّْصــَن ِبأَنُْفِســِهنَّ أَْربََعــَة أَْشــُهٍر َوَعــ�ش َ َ
َويَــَذُروَن أَْزَواًجــا يَ�ت

﴾ )البقــرة: 234(، وقــال تعــال: ﴿َوأُوَلُت اْلأَْحَمــاِل  ٌ ي أَنُْفِســِهنَّ ِباْلَمْعــُروِف َواللَّــُه ِبَمــا تَْعَمُلــوَن َخِبــ�ي ِ
َفَعْلــَن �ف

﴾ )الطــالق: 4(، وقــال رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم: )َل تُِحــدُّ اْمــَرأٌَة  أََجُلُهــنَّ أَْن يََضْعــَن َحْمَلُهــنَّ

ًا()1(. ْ ــُهٍر َوَعــ�ش ــَة أَْش ــىَل َزْوٍج أَْربََع ــاَلٍث ِإلَّ َع ــْوَق ثَ ــٍت َف ــىَل َميِّ َع

ي 
ــ�ت ــا ال ــا ومصالحه ــاء حوائجه ــاًرا لقض ــا نه ــن بيته ــروج م ــاة الخ ــن وف ــدة م ــوز للمعت ويج  

ــارة  ــا لزي ــة، أو خروجه ــت موظف وع، إن كان ــ�ش ــل الم ــالج، أو العم ــا للع ــا، كخروجه ي إل به
ــ�ف ل تنق

، َفــأََراَدْت  ي ِ
ي الله عنــه، قــال: )طُلَِّقْت َخاَلــ�ت

اء مــا تحتاجــه مــن الســوق، فعــن جابــر، رصف والديهــا، أو رسش

ي  َّ، َصــىلَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفَقــاَل: بـَـىَل، َفُجــدِّ ي أَْن تَُجــدَّ نَْخَلَهــا، َفزََجرََهــا رَُجــٌل أَْن تَْخــُرَج، َفأَتـَـت النَّــ�بِ

ي 
، �ف ف ي فلســط�ي

فتــاء الأعــىل �ف ، أَْو تَْفَعــىِلي َمْعُروًفــا()2(، وتبــ�ف مجلــس الإ ي ِ
�ت نَْخَلــِك، َفِإنَّــِك َعــَى أَْن تََصــدَّ

قــراره رقــم: 1 /59 بتاريــخ 23 /5 /2006م، جــواز خــروج المعتــدة مــن بيتهــا ضمــن ضوابــط، منهــا أن 

ج، وأن ل تتطــرق إل حديــث عــن النــكاح، وأن ل تبيــت  تراعــي عنــد خروجهــا المتنــاع عــن الزينــة والتــ�ب

ي ســعيد الخــدري، قالــت:  خــارج بيتهــا، بــل تلــزم المبيــت فيــه، فعــن فريعــة بنــت مالــك، أخــت أ�ب

َّ، َصــىلَّ اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َفَذَكــرُْت َلــُه ِإنَّ َدارَنـَـا َشاِســَعٌة، َفــأَِذَن  ي َ َزْوِجــي ِباْلَقــُدوِم، َفأَتَْيــُت النَّــ�بِ ِّي
)تـُـُو�ف

َّ يَْبُلــَغ اْلِكَتــاُب أََجَلــُه()3(. ًا َحــ�ت ْ ي بَْيِتــِك أَْربََعــَة أَْشــُهٍر َوَعــ�ش ِ
ي �ف ِ

َلَهــا، ثُــمَّ َدَعاَهــا، َفَقــاَل: اْمُكــ�ش

ها بوضع الحمل.  1. صحيح مسلم، كتاب الطالق،  باب انقضاء عدة المتو�ف عنها زوجها، وغ�ي
ي النهار لحاجتها 

2. صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتو�ف عنها زوجها �ف

. ي
، وصححه الألبا�ف ، كتاب الطالق، باب عدة المتو�ف عنها زوجها من يوم يأتيها الخ�ب ي

ف النسا�أ 3. س�ف

3.  حكم زيارة إخوة الزوج وأوالدهم للمعتدة من وفاة
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ي كل وقــت، أمــا إذا 
وعليــه؛ فيجــوز للمعتــدة مــن وفــاة رؤيــة أقاربهــا إذا كانــوا مــن المحــارم �ف  

كانــوا مــن غــ�ي المحــارم كأولد العــم والخــال، وإخــوة الــزوج وأولدهــم، فهــؤلء تعاملهــم المــرأة 

ــة زيهــا  ــدة أم ل، فــال تخــرج أمامهــم، إل وهــي مرتدي ــة الرجــال الأجانــب، ســواًء أكانــت معت معامل

ــم. ــه تعــال أعل ــوة بأحدهــم، والل ــا الخل ــا، ول يجــوز له عــي الكامــل، وبحضــور أحــد محارمه ال�ش

ــاة أمــام خطيبهــا  الســؤال: مــا حكــم وضــع قليــل مــن مســاحيق التجميــل عــىل وجــه الفت  

العاقــد عليهــا؟ غــ�ي 

الجــواب: الخطبــة دون إجــراء عقــد ليســت زواجــاً، وإنمــا هــي وعــد بالــزواج، ويعــد الخاطب   

ــف  ــ�ب الهات ــا ع ــل معه س ــي أن يس�ت ــا، ول ينبغ ــالء به ــه الخت ــوز ل ــال يج ــه، ف ــن مخطوبت ــاً ع أجنبي

، ول تتكشــف خطيبتــه أمامــه، ول تمكنــه مــن نفســها باللمس  ف ف الزوجــ�ي بالحديــث الــذي ل يكــون إل بــ�ي

ي يأثــم فاعلهــا، وعليــه التوبــة والســتغفار منهــا.
عيــة الــ�ت ه، فهــذه مــن المحاذيــر ال�ش أو التقبيــل وغــ�ي

 وبخصــوص وضــع مســاحيق التجميــل عــىل وجــه الفتــاة أمــام خطيبهــا غــ�ي العاقــد عليهــا، فيحــرم 

عــىل المــرأة المســلمة الخــروج أمــام الرجــال الأجانــب وهــي متعطــرة، أو وهــي تضــع طــالء الأظفــار، 

ومســاحيق التجميــل.

ــام  ــا أم ــر زينته ــل، وتظه ــاحيق التجمي ــع مس ــة أن تض ــاة المخطوب ــوز للفت ــال يج ــه؛ ف وعلي  

أعلــم. تعــال  واللــه  عنهــا،  أجنبيــاً  يعــد  لأنــه  عليهــا؛  العاقــد  غــ�ي  خطيبهــا 

 

يل الفتاة صورها الشخصية عىل مواقع التواصل الجتماعي؟ ف السؤال: ما حكم ت�ف  

، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ي الجــواب: فــرض اللــه تبــارك وتعــال الحجــاب عــىل نســاء النــ�ب  

َ َعَلْيِهــنَّ  ف َ يُْدِنــ�ي ف َْزَواِجــَك َوبََناِتــَك َوِنَســاِء اْلُمْؤِمِنــ�ي ُّ ُقــْل ِلأ ي ، فقــال تعــال: }يـَـا أَيَُّهــا النَّــ�بِ ف ونســاء المؤمنــ�ي

ــا{ )الأحــزاب: 59(، ويحــرم عــىل  ــوًرا رَِحيًم ــُه َغُف ــَن َوَكاَن اللَّ ــاَل يُْؤَذيْ ــَن َف َ أَْن يُْعرَْف ــَك أَْد�ف ــنَّ َذِل ــْن َجاَلِبيِبِه ِم

ــ�ب  ــا ال ــرى صورته ــث ي ــي، حي ــل الجتماع ــع التواص ــىل مواق ــاب ع ــا دون حج ــع صوره ــرأة وض الم

4. حكم وضع مساحيق التجميل عىل وجه الفتاة أمام خطيبها 

5. حكم تنزيل الفتاة صورها الشخصية عىل مواقع 

التواصل االجتامعي



سراء ل�ة ال�إ م�ج

58

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

ي الســ�ت والعفــة، ويتيــح المجــال للتالعــب بالصــور ودبلجتهــا بالوســائل الحديثــة.
والفاجــر، ممــا ينــا�ف

وســداً للذريعــة تنصــح النســاء بتجنــب وضــع صورهــن عــىل مواقــع التواصــل؛ إغالقــاً لبــاب   

ورة بقدرهــا، ومــن ضمــن ذلــك  ورة لوضعهــا، فتقــدر الــرصف ، أمــا إن كانــت هنــاك صف مــن أبــواب الــ�ش

ــم. ــال أعل ــه تع ــة، والل عي ــط ال�ش ــن الضواب ــورة ضم ــون الص ــر، وتك ــه الأم ــن يهم ــا إل م أن ل يراه

ونيــة برســم مــالي يدفــع  ي مســابقات تعتمــد عــىل إرســال رســالة إلك�ت
اك �ف الســؤال: مــا حكــم الشــ�ت

لــكل مكالمــة؟ حســب الســؤال المرفــق طيــه.

ــن  ــوال م ي الأم
ــ�ف ــدف ج ــة به ــابقات ثقافي ــراء مس ــد إل إج ــات تعم ــض الجه ــواب: بع الج  

ــابقات  ي مس
ــاركة �ف ــل المش ــادي، مقاب ــن الع ــ�ش م ــالي أك ــم م ــة برس وني ــالة إلك�ت ــون رس ــن يبعث الذي

اليانصيــب، وهــذا شــكل مــن أشــكال الميــ� الحــرام "القمــار"، الــذي حرمــه اللــه تعــال، فقــال جــّل 

ــْيطَاِن  ــْن َعَمــِل الشَّ ــِ�ُ َوالأَنَْصــاُب َوالأَْزلُم ِرْجــٌس ِم ــُر َواْلَمْي ــا اْلَخْم ــوا ِإنََّم ــا الَِّذيــَن آَمُن ــا أَيَُّه شــأنه: ﴿يَ

ف الأخــرى الخاصــة  ف الرســالة العاديــة، وبــ�ي َفاْجَتِنُبــوُه َلَعلَُّكــْم تُْفِلُحــوَن﴾ )المائــدة: 90(، ففــرق الســعر بــ�ي

ي يقــدم فيهمــا المــرء مــالً انتظــاراً 
ي اليانصيــب أو المقامــرة الــ�ت

بالمســابقات يكــون مقابــل المشــاركة �ف

ــرم.  ــ� المح ف المي ــ�ي ــذا ع ــارة، وه ــح أو خس ي إل رب
ــ�ف ــد تف ــة، ق ــزة مادي لجائ

هــا دون دفــع مقابــل مادي من المشــارك فيهــا، فيجوز ضمن  ي مســابقات هاتفيــة وغ�ي
اك �ف      أمــا الشــ�ت

ك  فتاء الأعــىل رقــم:1/ 78 بتاريــخ 21 /1 /2010م، وفيه "إذا كان المشــ�ت ضوابــط بيّنهــا قــرار مجلــس الإ

ي المســابقة، 
ي الســؤال ل يدفــع شــيئاً من المال مقابــل الدخول �ف

ي المســابقات الثقافيــة المشــار إليهــا �ف
�ف

عالنات المدفوعة أي شــبهة، فال حــرج ول مانع  ي الإ
ويــج لفتنــة أو بدعة، ول توجــد �ف ول تشــتمل عــىل ال�ت

اك فيهــا". ي هــذه المســابقات الثقافيــة، وإذا وجــد أي خلــل مــن ذلــك فيحــرم الشــ�ت
اك �ف  مــن الشــ�ت

     وعليــه؛ فينبغــي البتعــاد عن هذا النوع من المســابقات، لما فيه من شــبهة المي�، والله تعال أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

6. حكم االشرتاك برسم مايل يف مسابقات إلكرتونية
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الشيخ / إحسان إبراهيم عاشور 

مفتي محافظة خان يونس 

ــا كانــت صــالُة  ي بعــده، وبعــد:  فَلمَّ الحمــد للــه وحــده، والصــالة والســالم عــىل مــن ل نــ�ب  

ْ تــَـقَع  َّــُه يَِجــُب عــىٰل َمــْن أراَد أداَءَهــا أْن يَعــِرَف أحكاَمهــا؛ ىَكي ؛ فإنـ ف اْلَجنــازِة فــرَض ِكفايـَـٍة عــىل اْلمســلم�ي

ــة: ــُس الآتي ــاِئُل اْلَخم ــكاِم اْلَمس ــك الأح ــِة تل ــْن ُجمل ــًة، وِم َصِحيح

ـالِة عىل الَجـَنـازَِة:   أوَّالً /  َعَدُد تَـْكـبيـرَاِت الصَّ  

َّــه ل يُْجــِزُئ أقــلُّ من ذلــك، واختلفوا  اٍت، وأنـ اتفــق الفقهــاُء عــىٰل أنَّ صــالَة اْلجنــازِة أربـَـُع تكبــ�ي  

ي روايــٍة: ل يـُـَزاُد عــىٰل 
ــُة، وأحمــُد �ف ُة واْلَماِلِكيَّ ــاِفِعيَّ ــُة والشَّ اٍت؛ فقــاَل اْلَحنِفيَّ ي الزيــادِة عــىٰل أربـَـِع تكبــ�ي

�ف

 ٰ
ــلُِّم، أو يَنَتِظــرُُه حــ�ت ـُـُه ويَُس ــُه اْلمأمــوُم فيهــا؛  بــل يُفاِرقـ ــْم يُتاِبْع مــاُم َخْمَســاً َل َ الإ َّ ــ�ب ــو َك ــٍع؛ فَل أربَ

مــاُم َخْمَســاً تابََعــُه اْلَمأمــوُم فيهــا؛  َ الإ َّ َوايَــِة الثانيــة: إْن َكــ�ب ي الرِّ
مــاُم أحمــُد �ف يَُســلَِّم َمَعــُه، وقــال الإ

ــِه. ــداًء بإَماِم اقت

ي 
ُُه عــن القــاصف ــَل النــَوِويُّ وغــ�ي ــُه مــا نَق ــَزاُد َعَليهــا، وَدِليُل اٍت، ل يُ ــُع تكبــ�ي والرَّاِجــُح أنهــا أربَ  

 ، ي ي َخْيثــَـَمَة )أنَّ النــ�ب ي ذلــك؛ فَجــاَء ِمــْن ِروايــِة ابـْـِن أ�بِ
ثــاُر �ف َّــُه قــال: )اختلفــِت الآ ِعَيــاٍض، رَِحَمــُه اللــُه، أنـ

 ،ُّ ي َّــَجاىسشِ ٰ مــاَت النـ
َّــاً، وَســْبعاً، وثــَـمانياً، حــ�ت ُ أربَعــاً، وَخمســاً، وِستـ ِّ صــىل اللــه عليــه وســلم، كان يُكــ�ب

� �ة
�ف
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ِّــَي صــىل اللــه عليــه وســلم(، وعــِن  ٰ تـُُوفـ
َ َعَليــِه أربَعــاً، وثــَـَبَت عــىٰل ذلــك حــ�ت َّ ي اللــه عنــه، فكــ�ب

رصف

ــَع الفقهــاُء، وأهــُل الفتــوٰى بالأمصــاِر  ــٍع، وأجَم جمــاُع عــىٰل أربَ ـْـَعقَد الإ ِّ أنــه قــال: ) انـ َ ــِد الــ�ب ــِن َعْب اب

َحــاِح، ومــا ِســَوٰى ذلــك ِعنَدُهــم ُشــُذوٌذ ل يُْلَتَفــُت إَلْيــِه، ول  ي الأحاديــِث الصِّ
عــىل أربـَـٍع، عــىٰل مــا َجــاَء �ف

)
1

*( ) ي َليــىَلٰ ــُس إل ابــَن أ�ب ــُم أَحــَداً ِمــْن فقهــاِء الأمصــاِر يَُخمِّ نعَل

ح النووي: 7 /23، وعون اْلمعبود 8 /494.  *انظر صحيح مسلم ب�ش

سلـيُم ِمْن َصــالِة الـَجـنـَازَِة قـَبْـَل تـََمـاِم أربـَعِ تـَْكـِبيـرَاٍت:              ثانياً/ التَـّ

وتندرُج تـَحَت هذه اْلَمسأَلِة ثالُث ُصَوٍر:  

ِكِه ُركناً ِمْنها. َ ًة من صالة اْلجنازة َعْمداً؛ فهذا تبطُُل صالتـُه؛ ِل�ت ي تكب�ي َُك اْلُمَصىلِّ     )1( أْن يَ�ت

ُ الرَّاِبَعَة، ويَُسلُِّم َمرًَّة أخَرٰى. ِّ َُّه يُك�ب    )2( أْن يَُسلَِّم َمأموٌم أو ُمنَفرٌد بعد الثالثِة َسْهواً؛ فإنـ

ْت َصالتـُهم،  َ الرَّاِبَعَة، وَسلََّم، وَصحَّ َّ َهُه اْلَمأمومون َك�ب ماُم بعَد الثاِلثِة َسْهواً؛ فإذا نـَبَّ    )3( أْن يَُسلَِّم الإ

ــالَة ِمــْن  َمــا َلــْم تــُـحَمِل اْلجنــازُة، ويَتفــرََّق النــاُس، فــإْن ُحِمَلــِت اْلجنــازُة، وتفــرََّق القــوُم؛ اســتأنَفوا الصَّ

َ اْلمأمومــوَن الرَّاِبَعــَة َوحَدُهــْم،  َّ مــاُم، أو َلــْم يَْنَتِبــْه َكــ�ب َجديــٍد؛ أْي أعاُدوهــا ثانيــًة، فــإْن َلــْم يَرِجــِع الإ

ــازة. ي صــالِة اْلجن
ــْهِو �ف ــُجوٌد للسَّ ُع ُس َ ْ ــ�ش ــاِم، ول يُ َم ــْت َصــالُة الإ ُــُهم، وبَطََل ــْت َصالتـ ــلَُّموا، وَصحَّ  َوَس

ثالثاً/ ُحـْكـُم الَْمـسـبوِق يف التـَّكـبيـرَات:     

ِة  ــالِة بالتكب�ي ي الصَّ
َّــُه يَدُخــُل َمَعُه �ف ِ أو ثالثاً، فإنـ

ف ْ َتــَـ�ي مــاُم تكب�ي َ الإ َّ إذا َجــاَء اْلَمســبوُق، وقــد َكــ�ب  

ات، فــإذا َســلََّم  ــِة التكبــ�ي ي بَِقيَّ
الأوٰل ِلَنفِســِه، ويَقــَرأ مــا اســتطاَع ِمــْن ُســورَِة الفاِتَحــِة، ويُتاِبــُع إَماَمــُه �ف

ــازُة، أو رُِفَعــْت. ــِت اْلَجن اِت، ســواٌء بَِقَي ــَن التكبــ�ي ـَـُه ِم ــا فاتـ ٰ َم َ مــاُم َقــ�ف الإ
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رابعاً/ ُحـْكـُم الَْمـسـبوِق يف ِقـراءة الَفـاتِـَحـِة:   

وِفيِه َفرَعان:   

َة الثانيــَة قبــل أْن  مــاُم التكبــ�ي َ الإ َّ ِة الأوٰل، َفَكــ�ب ي صــالِة اْلَجنــازَِة بعــَد التكبــ�ي
   )أ( إذا َدَخــَل اْلمأمــوُم �ف

َماِمــِه، وتســقُط عنــه الفاِتحــُة. ُ الثانيــَة تــَـَبعاً لإ ِّ َّــُه يَُكــ�ب ي قــراَءِة الفاِتحــِة؛ فإنـ
َع اْلمأمــوُم �ف َ

يــ�ش

َّــُه يَكَتِفــي ِبَمــا َقــَرأُه  مــاُم الثانيــَة قبــَل أْن يَفــُرَغ اْلمأمــوُم ِمــْن ِقــراَءِة الفاِتحــِة، فإنـ َ الإ َّ     )ب( وإْن كــ�ب

ها رسيعــاً، وَلِحــَق  َة الثانيــَة ُمقتِديـَـاً بإَماِمــِه؛ لكــْن إْن بَِقَيــت ِمنهــا آيـَـٌة أو آيتــاِن أتــَـمَّ ُ التكبــ�ي ِّ ِمْنَهــا، ويَُكــ�ب

. ُ ُ الَيِســ�ي ُ التأِخــ�ي ْ مــاِم واِجَبــٌة بــال ِخــالٍف، ول يَِضــ�ي نَّ ُمتابََعــَة الإ
ِة الثانيــِة؛ لأ ي التكبــ�ي

بإَماِمــِه �ف

َخـاِمساً / ُحـكـُم رَفـْعِ اليَـَديِْن ِعـْنَد التـَّْكـِبرْيِ يف َصـالِة الَْجـَنـازَِة:    

ــوا  ــازَِة, واختلف ــالِة اْلَجن ــْن َص ٍة ِم ــ�ي ِل تكب ي أوَّ
ــِن �ف ــُع الَيَدي ــنُّ رَف ــُه يَُس َّ ــىٰل أنـ ــاُء ع َّــفَق الفقه اتـ  

ــُة إٰل  ُة واْلَحنَبِليَّ ــُة إل القــوِل ِبَعــَدِم الرَّفــِع، وذهــب الشــافعيَّ ــُة واْلَماِلِكيَّ فيمــا ِســَواها؛ فذهــَب اْلَحَنفيَّ

َّــٌة ثابتــٌة، ول إجمــاٌع؛ ِلــذا يَجــوَز  ي الرَّفــِع   أو َعَدِمــِه ُسنـ
َّــُه ليــس �ف اســتحباِب رَفــِع الَيَديــِن، والرَّاِجــُح أنـ

ــِه  ـَـَع يََديْ ي أْن يَرفـ
ــَرَج �ف ــَر عــىٰل أَحــٍد، ول َح ــٍد أْن يُنِك َُك، ول يَجــوُز لأَح ــ�ت ــِه، أو يَ ــَع يََديْ ي أْن يَرَف للُمَصــىلِّ

ــرٰى. ــاً أخ َُك أحيان ــ�ت ــاً، ويَ أحيان

وصىل الله عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه وسلم .
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النفقة الزوجية

 أحكام وتوجيهات
الشيخ د. يرسي عيدة

مساعد مفتي / دائرة إفتاء محافظة الخليل

، نبّينــا محمــد،  ف ، والصــالة والســالم عــىل المبعــوث رحمــة للعالمــ�ي ف الحمــد للــه رب العالمــ�ي  

ف الطاهريــن، وبعــد؛ صــىّل اللــه عليــه وســلم، وعــىل آلــه وصحبــه الطّيبــ�ي

ــزوج:  ــت بال ي أُنيط
ــ�ت ــؤوليات ال ــات والمس ــن الواجب ــن ضم ــؤولية، وم ــة ومس ــزواج أمان ال  

ــَوتُُهنَّ  ــنَّ َوِكْس ــُه ِرْزُقُه ــوِد َل ــىَل اْلَمْوُل ــه ســبحانه وتعــال: } َوَع ــه؛ لقــول الل ــه وأبنائ نفــاق عــىل زوجت الإ

ــِه  ــِدَر َعَلْي ــْن ُق ــَعِتِه َوَم ــْن َس ــَعٍة ِم ــْق ُذو َس ــه تبــارك وتعــال: } ِلُيْنِف ــُروِف {)البقــرة: 233(، ولقــول الل ِباْلَمْع

 : ــلَّ ــه عــزَّ َوَج ــا {)الطــالق: 7(، ولقــول الل ــا آتَاَه ــا ِإلَّ َم ــُه نَْفًس ــُف اللَّ ــُه َل يَُكلِّ ــاُه اللَّ ــا آتَ ــْق ِممَّ ــُه َفْلُيْنِف ِرْزُق

ــع  ــد أجم ــرة: 236(، وق ــُروِف {)البق ــا ِباْلَمْع ــَدرُُه َمَتاًع ِ َق ِ
ــ�ت ــىَل اْلُمْق ــَدرُُه َوَع ــِع َق ــىَل اْلُموِس ــنَّ َع }َوَمتُِّعوُه

ــا  ع، وإنِّم ــ�ش ي ال
ــا �ف ــر له ــة ل تقدي ــذه النفق ــه)1(، وه ــىل زوجت ــزوج ع ــاق ال ــوب إنف ــىل وج ــاُء ع الفقه

، بحْســب يســار الــزوج  ي ّحــقِّ مثيالتهــا، مــن غــ�ي إرساف ول تقتــ�ي
ذلــك راجــٌع إل مــا َجــرَت بــه العــادُة �ف

وإعســاره، فنفقــة الُمــورِس ليــس كالُمعــِ�، والنفقــة تكــون بالكفايــة للزوجــة والأولد بالمعــروف)2(، 

 ، ي
الدســو�ت  .15/  4 الصنائــع  بدائــع   ، ي

الكاســا�ف  .181  /5 المبســوط   ، ال�خــىي  .643  /2 الهدايــة   ، ي
المرغينــا�ف  .1

ــاري  ــح الب ــر، فت ــن حج ــل 4 /181. اب ــب الجلي ــاب، مواه ة 4 /465. الحط ــ�ي ، الذخ ي
ــرا�ف ي 2 /343. الق

ــو�ت ــية الدس  حاش

ي 8 /195. ابــن مفلــح،
جمــاع ص 388. ابــن قدامــة، المغــ�ف ــاج 7 /187. ابــن المنــذر، الإ ــة المحت ، نهاي  9/ 500. الرمــىلي

 المبدع 7/ 141.

ازي، المهــذب  ة 4 /466. الشــ�ي ، الذخــ�ي ي
، بدائــع الصنائــع 4 /23 - 25. القــرا�ف ي

، المبســوط 5 /181. الكاســا�ف 2. ال�خــىي

، نهايــة المحتــاج 7/ 188. ابــن قدامــة،  ف 9/ 40. الرمــىلي 3 /151. النــووي، المجمــوع 18 /267. النــووي، روضــة الطالبــ�ي

ي 8 /195 - 196. ابن مفلح، المبدع 7/ 141. ابن القيم، زاد المعاد 5 /437. 
المغ�ف



63

ّ، صــىل اللــه عليه وســلم: )َوَلُهــنَّ َعَلْيُكــْم ِرْزُقُهــنَّ َوِكْســَوتَُهنَّ  ي ي الآيــات الســابقة، ولقــول النــ�ب
كمــا جــاء �ف

ي اللــه عنهــا: )أنَّ هنــَد بنــَت عتبــة 
ف مــن حديــث عائشــة، رصف ي الصحيحــ�ي

ِباْلَمْعــُروِف()1(، ولمــا جــاء �ف

ــا  ــِدي ِإّل َم ي َوَوَل ِ
ــ�ف ــا يَْكِفي ي َم ِ

ــ�ف ــَس يُْعِطْي ــِحْيٌح، َوَلْي ــٌل َش ــْفَيان رَُج ــا ُس ــِه، ِإنَّ أَبَ ــوَل الل ــا رَُس ــت: يَ قال

 أََخــْذُت ِمْنــُه َوُهــَو َل يَْعَلــم، َفَقــاَل، صــىل اللــه عليــه وســلم: ُخــِذي َمــا يَْكِفْيــِك َوَوَلــَدِك ِباْلَمْعــُروِف()2(.

شــارة  عســار، كمــا ســبقت الإ ي النفقــة راجــٌع إل الُعــرْف، وإل اليســار والإ
وتحديــد الكفايــة �ف  

ــاء  ــَل فقه ــد فصَّ ــر، وق ــن لآخ ــن زم ــرى، وم ــة لأخ ــن بيئ ــر، وم ــخص لآخ ــن ش ــف م ــو يختل ــه، وه إلي

ف  ي النفقــة، بنــاء عــىل أعــراف زمانهــم)3(، وإْن حصــل اختــالٌف بــ�ي
ي تحديــد القــدر الواجــب �ف

المذاهــب �ف

 . ي
ــاصف ــدده الق ــره، فيح ــىل تقدي ف ع ــ�ي الزوج

ب وحســب، وإنَّمــا يدخــل فيهــا أيًضــا الكســوة  وليســت النفقــة قــاصة عــىل المــأكل والمــ�ش  

اب  والعــالج)4(، فالنفقــة الزوجيــة: مــا يجــب عــىل الــزوج تأمينــه لزوجتــه بالمعــروف، مــن طعــام ورسش

ــزوُج بتوفــ�ي المالبــس  وكســوة وُســك�ف وعــالج وخدمــة، لأجــل معيشــتها، وســد َّعوِزهــا)5(، فُيلــزم ال

ّ، صىل الله عليه وسلم. ي ِة النَّ�بِ 1. صحيح مسلم، كتاب الحج، بَاُب َحجَّ

ــا  ــا َوَوَلَدَه ــا يَْكِفيَه ــِه َم ِ ِعْلِم ْ ــ�ي ــَذ ِبَغ ــْرأَِة أَْن تَأُْخ ــُل َفِلْلَم ــِق الرَُّج ــْم يُْنِف ــاُب ِإَذا َل ــاب النفقــات، بَ ــح البخــاري، كت 2. صحي

ــُروِف. ِباْلَمْع

ازي،  ف الفقهيــة ص 221. الشــ�ي ، بدائــع الصنائــع 4/ 23. ابــن ُجــَزي، القوانــ�ي ي
، المبســوط 5 /182. الكاســا�ف 3. ال�خــىي

ي 7/ 564 - 571.  
المهذب 3 /151. النووي، المجموع 18/ 253. ابن قدامة، المغ�ف

ي وقتهــم لــم يكــن مــن 
نَّ العــالج �ف

ي المذاهــب الأربعــة ل يجــب عــىل الــزوج نفقــة عــالج الزوجــة، ولعــل هــذا لأ
4. �ف

ورات. للوقــوف عــىل أقــوال  ي أيامنــا مــن الــرصف
الحاجــات الأساســية بخــالف مــا عليــه الحــال الآن، حيــث أصبــح العــالج �ف

 ، ي
، المبســوط 5 /181. ابــن عابديــن، حاشــية ابــن عابديــن 2 /889. الدســو�ت ي هــذه المســألة، يُنظــر: ال�خــىي

الفقهــاء �ف

ــة،  ــن قدام ــاج 3/431. اب ي المحت
ــ�ف ، مغ ي

ــ�ف بي ــب ال�ش ــذب 3 /151. الخطي ازي، المه ــ�ي ي 2 /511. الش
ــو�ت ــية الدس حاش

، كشاف القناع 5/ 536.  ي
ي 8 /195. البهو�ت

المغ�ف

ي 3 /987. 
5. ابــن الُهمــام، فتــح القديــر 4 /378. ابــن عابديــن، حاشــية ابــن عابديــن  3/ 572. النفــراوي، الفواكــه الــدوا�ف

 ، ي
ــ�ف بي ــب ال�ش ــوع 18 /253. الخطي ــووي، المجم ــذب 3 /151. الن ازي، المه ــ�ي ــالك 2 /476. الش ــة الس ــاوي، بُلغ الص

ــالمية  ص 179. س ــة الإ يع ي ال�ش
ــزواج �ف ــه، ال ــب الل ــاع 5/ 460. حس ــاف القن ، كّش ي

ــو�ت ــاج 5 /151. البه ي المحت
ــ�ف  مغ

ســالم 2 /90، مكتبــة الرســالة الحديثــة، عمــان، ط1، 1411هـــ -  ي الإ
براهيــم: محمــد عقلــة، نظــام الأرسة �ف  الإ

1990م. 
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ــة  ــن زوج ــر م ــف الأم ــتاًء)1(، ويختل ــا وش ــه صيًف ــا يحتاجون ــه، مم ــه وأبنائ ــة لزوجت ــات الالزم والعالج

لأخــرى، ومــن بلــد لآخــر، وكذلــك الحــال بالنســبة إل الأبنــاء، ومرجــع ذلــك: العــرُف والعــادة وواقــع 

عســار.  ــُث اليســار والإ الحــال، مــن حي

طت عــىل زوجهــا الخدمــة، فيجــب عليــه  وإْن كانــت الزوجــُة ممــن تُخــدُم عنــد أهلهــا، واشــ�ت  

وإمكاناتــه)2(.  بذلــك، بحســب قدرتــه واســتطاعته  ام  ف اللــ�ت

وبالرغــم مــن وجــوب النفقــة عــىل الــزوج لزوجتــه، إل أنَّــه ينبغي لــه أْن يحتســَب كلَّ مــا ينفقه   

، كان مــا  عــىل أهلــه وعيالــه عنــد اللــه ســبحانه وتعــال، فــإْن َفَعــَل ذلــك ُمخلًصــا النيــة للــه َعــزَّ َوَجــلَّ

ــَق عــىل  ُّ، صــىل اللــه عليــه وســلم: )ِإنَّ الُمْســلَم ِإَذا أَنَْف ي قّدمــه صدقــًة يُثــاب عليهــا، فقــد قــال النــ�ب

ُّ، صــىل اللــه عليــه وســلم، لَســْعِد بــِن ي  أَْهِلــِه نََفَقــًة، َوُهــَو يَْحَتِســُبَها، َكانـَـْت َلــُه َصَدَقــًة ()3(. وقــال النــ�ب

ي اللــه عنــه: )... َوَلْســَت تُْنِفــُق نََفَقــًة تَْبَتِغــي بََهــا َوْجــَه اللــِه ِإلَّ أُِجــرَْت ِبَهــا، َحــ�ت اللُّْقَمــَة 
ــاص، رصف ي َوقَّ  أَ�بِ

ِّ اْمَرأَِتك()4(. ي
ي �ف ِ

ــا �ف تَْجَعلَه

ازي 3/ 151. الخطيــب  1. الفتــاوى الهنديــة 1/ 555. زكريــا الأنصــاري، أســ�ف المطالــب 3 /432. المهــّذب، الشــ�ي

ي 8/ 195. ابن مفلح، المبدع 7 /143. 
ي المحتاج 3 /433. ابن قدامة، المغ�ف

، مغ�ف ي
بي�ف ال�ش

ــووي، روضــة  ة 4/ 467. الن ، الذخــ�ي ي
ــع 4 /23 - 24. القــرا�ف ــع الصنائ ، بدائ ي

، المبســوط 5/ 181. الكاســا�ف 2. ال�خــىي

ــدع 7 /143. ــح، المب ــن مفل ف 9/ 40. اب ــ�ي الطالب

ــْو  ــِن َوَل ــزَّْوِج َواْلأَْوَلِد، َواْلَواِلَديْ َ َوال ف ــ�ي َْقَرِب ــىَل اْلأ ــِة َع َدَق ــِة َوالصَّ َفَق ــاُب َفْضــِل النَّ 3. صحيــح مســلم، كتــاب الكســوف، بَ

. َ ف ــ�ي ِك ِ ْ ــوا ُم�ش َكانُ

4. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب حجة الوداع.

* النفقه الزوجية يف قانون األحوال الشخصية األردين:  

ف مســائل  ي فلســط�ي
ي المعمول به �ف

تنــاول الفصــل التاســع من قانــون الأحوال الشــخصية الأرد�ف  

 عــدة تتعلــق بالنفقــة الزوجيــة، وأرَجــَع تحديدهــا إل الُعــرف، وبحْســِب حــال الــزوج يســاًرا وإعســاًرا. 

ــة  ــخصية: ) نفق ــوال الش ــون الأح ــن قان ــم )66( م ــادة رق ــن الم ــرة )أ( م ي الفق
ــاء �ف ــد ج فق  

ي 
ــ�ت ــب، بالقــدر المعــروف، وخدمــة الزوجــة ال الزوجــة تشــمل الطعــام والكســوة والســك�ف والتطبي

يكــون لأمثالهــا خــدم(. 
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ــ�ًا  ــزوج يُ ــِب حــاِل ال ــُة الزوجــة ِبَحْس ــرُض نفق ــُه: ) تُف ــت المــادة رقــم ) 70 ( عــىل أنَّ ونَصَّ  

وُعــ�ًا وتجــوز زيادتهــا ونقصهــا تبًعــا لحالتــه، عــىل أْن ل تِقــلَّ عــن الحــد الأد�ف مــن الُقــوِت والكســوة 

 ، ي
ــاصف ــِم الق ، أو ِبُحك ٍ

ف ّ ــ�ي ــْدٍر ُمَع ــىل َق ف ع ــ�ي ي الزوج
اصف ــ�ت ــا ب ــُة إمَّ ــزم النفق ــة، وتل ف للزوج ــ�ي وري الرصف

 .) ي
ــاصف ــن الق ــب م ي أو الطل

اصف ــ�ت ــبقت ال ي س
ــ�ت ــّدة ال ــُة الم ــقط نفق وتس

ــا  ــا َوَوَلَدَه ــا يَْكِفيَه ــِه َم ِ ِعْلِم ْ ــ�ي ــَذ ِبَغ ــْرأَِة أَْن تَأُْخ ــُل َفِلْلَم ــِق الرَُّج ــْم يُْنِف ــاُب ِإَذا َل ــاب النفقــات، بَ ــح البخــاري، كت 1. صحي

ــُروِف. ِباْلَمْع

ازي، المهــذب  ة 4/ 466. الشــ�ي ، الذخــ�ي ي
، بدائــع الصنائــع 4/ 23 - 25. القــرا�ف ي

، المبســوط 5 /181. الكاســا�ف 2. ال�خــىي

، نهايــة المحتــاج 7/ 188. ابــن قدامــة،  ف 9/ 40. الرمــىلي 3 /151.النــووي، المجمــوع 18 /267. النــووي، روضــة الطالبــ�ي

ي 8 /195 - 196. ابن مفلح، المبدع 7 /141. ابن القيم، زاد المعاد 5/ 437. 
المغ�ف

*مقــدار مــا يجــوز للزوجــة أْن تأخــَذه مــن مــال زوجهــا دون علمــه   

وإذنــه، إْن كان ال ينفــق عليهــا، وال عــىل أوالدهــا:

ــادي،  ــٍل ع ــَب دخ ــِل، أو صاح ــَط الّدخ ــا، أو متوّس ــون ثريً ــل، ويك ــزوج بخي ــرأة ب ــىل الم   تُبت

ي غالــب الأحــوال أنَّ البخيــَل 
ًا - وهــو أســوؤهم حــاًل -، و�ف ٍ مــن النــاس، وقــد يكــون بخيــاًل فقــ�ي ككثــ�ي

ي النفقــة، فــإن وقــع مثــل هــذا البتــالء، فهــل تَُمــدُّ يَدهــا لأهلهــا 
ُ عــىل نفســه وعــىل أهــل بيتــه �ف

يُقــ�ت

ــل؟. ــاذا تفع ــاء، أم م ــأ للقض ــاس، أم تلج ــا أو للن ــل زوجه أو لأه

َ المــرأُة عــىل زوجهــا، وأن تراعــَي ظروَفــه يســاًرا وإعســاًرا، فــإْن كان شــحيًحا  الأصــل أْن تصــ�ب  

ــا  ــا وولده ــا يكفيه ــه، بم ــه وعلم ــ�ي إذن ــو بغ ــه ول ــن مال ــَذ م ــا أْن تأخ ــوز له ــاٍل، فيج ــاًل، وذا م فع

ي اللــه عنهمــا)1(، 
ي ســفيان، رصف ُّ، صــىل اللــه عليــه وســلم، هنــَد زوجــة أ�ب ي بالمعــروف، كمــا أوص النــ�ب

وريــة  ي الأمــور الرصف
فتأخــذ مقــداَر مــا يكفيهــا وولَدَهــا بالمعــروف، أْي َقــْدِر حاجتهــا وحاجــِة أولدهــا �ف

الأساســية ل الكماليــة، ودون زيــادة، وتقديــر الحاجــة والكفايــة للزوجــة ولأولدهــا يرجــع إل الُعــرف، 

وهــو يختلــف مــن امــرأة لأخــرى، ومــن مــكاٍن لآخــر)2(.     
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، فيتحقــق  ي
ــا أْن ترفــَع الأمــَر إل القــاصف ، وإمَّ َ ــا أْن تصــ�ب ًا، فإمَّ وإْن كان الــزوج شــحيًحا فقــ�ي  

ي ِمــن أْمــِره، ومــن ثَــمَّ يفــرُض عليــه نفقــة واجبــة لزوجتــه وأولده، بحســب حالــه.
القــاصف

ُر لهــا  َ يَُقــدِّ ي
نفــاق عــىل زوجتــه وأبنائــه، فــإنَّ القــاصف فــإْن كان ُمعَدًمــا فعــاًل، وعاجــًزا عــن الإ  

ي ذّمــة الــزوج، وتســتدين عــىل حســابه. 
نفقــًة تكــون َديًْنــا �ف

ــت المــادة )74( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، عــىل أنَّــه: )إذا عجــز الــزوج عــن  وقــد نصَّ  

ي مــن يــوم الطلــب، عــىل أن تكــون 
رهــا القــاصف نفــاق عــىل زوجتــه وطلبــت الزوجــة نفقــة لهــا، يُقدِّ الإ

ــزوج(.  ــاب ال ــىل حس ــتديَن ع ــة أْن تس ــأذن للزوج ــه، وي ي ذمت
ــا �ف َديًن

َر تحصيــُل النفقــة والســتدانة عــىل حســاب الــزوج، فــإنَّ نفقَتهــا تكــون واجبــة عــىل  وإْن تََعــذَّ  

ــا. ــىل زوجه ــا ع ــا َديًْن ــه عليه ــا ينفق ــون م ــرب، ويك ــا الأق وليه

ــم للزوجــة  ــه: ) إذا ُحِك ــون الأحــوال الشــخصية، عــىل أنَّ ــادة )75( مــن قان ــت الم ــد نصَّ وق  

بنفقــة عــىل الــزوج وتعــذر تحصيلهــا منــه، يُلــزم بالنفقــة مــن تجــب عليــه نفقتهــا فيمــا لــو ُفِرضــت غــ�ي 

ــزوج(.  ــىل ال ــا ع ــوع به ــق الرج ــه ح ــون ل ذات زوج، ويك

* اإلنفاق باملعروف:  

نفــاق والطلبــات،  ي أَْمــِر الإ
ينبغــي أْن يحــرَص الأزواُج ذكــوراً وإناثــاً عــىل التوســط والعتــدال �ف  

ــدال،  ــه باعت ــل بيت ــه وأه ــىل زوج ــُع ع ــُق ويُوسِّ ــا يُنف ، وإنَّم ّ ــ�ت ــّذر، ول يُق ــزوُج ول يب ــ�ف ال ــال يُ ف

ــث يحرمهــم مــن أبســط حقوقهــم ومطالبهــم  ــول، ول يبخــل عليهــم، بحي ضمــن المعقــول والمقب

ي القــرآن الكريــم مــن ضمــن صفــات عبــاد الرحمــن: قــول اللــه تبــارك وتعــال: 
وعــة، وقــد جــاء �ف الم�ش

ــَك َقَواًمــا { )الفرقــان: 67(، أِضــف إل ذلــك:  َ َذِل ف ْ ُوا َوَكاَن بَــ�ي ُ
ُفــوا َوَلــم يَْقــ�ت ــْم يُْ�ِ } َواُلذيْــَن إذا أَنَْفُقــوا َل

نفــاق عــىل  ي الإ
ي أمــور كماليــة ثانويــة، ويقــرصِّ �ف

ي حــرام، و�ف
أنَّ مــن الأزواج مــن ينفــق شــيًئا مــن مالــه �ف

ي الحيــاة الزوجيــة، فالواجــب عــىل الأزواج أن يّتقــوا اللــه 
أهــل بيتــه، ممــا يــؤدي إل مشــكالت وقالقــل �ف

ــم. ه ــم لغ�ي ــم، وأْن ل يحوجوه ــم وأولده ي أزواجه
ــال �ف تع
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ي المقابــل: ينبغــي للمــرأة أن تراعــي ظــروف زوجهــا، يســاًرا وإعســاًرا، ولتكــن قنوعــة، فــال 
و�ف  

ــّذرة، ول تنظــر إل مــن هــي أحســن حــاًل  ــه، ول تكــن م�فــة، ول مب تطلــب مــن زوجهــا فــوق طاقت

منهــا، بحيــث تحــاول مضاهاتهــا ومنافســتها بــأي وســيلة كانــت، ولــو كّلــف زوجهــا مبالــغ طائلــة، أو 

ي كل مــا تطلــب.
ــا ينبغــي للــزوج نصحهــا وعــدم إرضائهــا �ف الســتدانة مــن أجــل تلبيــة رغباتهــا، وهن

ي المجتمــع، وبقــاء الأولد عنــد أّمهــم، 
ي تحصــل �ف

ي حــالت الطــالق الــ�ت
ومــن ناحيــة أخــرى، �ف  

عيــة، ينبغــي أن تُراعــى ظــروف الأزواج والأولد، وأن  ي المحاكــم ال�ش
ومــن ثـَـمَّ رفــع قضايــا النفقــات �ف

ــالأولد.  ــة ل ــاة الكريم ــ�ي الحي ــق وتوف ــا يّتف ــة بم ــالء المعيش ــى غ يُراع

ــار،  عس ــا الإ ــار وفيه ــا اليس ــة فيه ــاة الزوجي ــا: أنَّ الحي ــاً جميًع ــوراً وإناث ــم الأزواج ذك وليعل  

ٌ مــن الأحــوال المتقلبــة، فينبغــي  فيهــا الغــ�ف وفيهــا الفقــر، فيهــا الســعادة وفيهــا الحــزن، فيهــا كثــ�ي

ي مركبهــا المبحــر بتحّمــل كل مــا قــد يعصــف بهــا، حــ�ت تصــل إل بــرِّ الأمــان بأمــان، 
وا �ف لهــم أن يســ�ي

ــل. ــد ل تص وإل فق

ف  والله المستعان، والحمد لله رب العالم�ي
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ــم  ــىل النع ــاظ ع الحف

ــر ــرك التبذي وت
الشيخ رشيف مفارجة

باحث رشعي / دار اإلفتاء الفلسطينية

ة، فقــال تعــال:  اٍت كثــ�ي اللــه ســبحانه تفضــل عــىل عبــاده بنعــم ل تعــّد ول تحــ�، وخــ�ي  

ــذه  ــكر ه ــىل ش ــم ع ــل: 18(، وحثه ــوٌر رَِحيٌم﴾)النح ــَه َلَغُف ــا ِإنَّ اللَّ ــِه َل تُْحُصوَه ــَة اللَّ وا ِنْعَم ــدُّ ﴿َوِإْن تَُع

، وحذرهــم مــن كفــر النعــم، فقــال  كــة والزيــادة، والخــ�ي الكثــ�ي النعــم؛ لينالــوا الأجــر والثــواب، وال�ب

ــم: 7(،  ــِديٌد﴾ )إبراهي ي َلَش ــَذا�بِ ــْم ِإنَّ َع ْ َكَفرْتُ ف ــ�أِ ــْم َوَل َِزيَدنَُّك ــَكرْتُْم َلأ ْ َش ف ــ�أِ ــْم َل َن َربُُّك ــأَذَّ ــأنه:﴿َوِإْذ تَ  جــل ش

ة، فقــد تكــون بجلــب  ، بــل تتعــدى إل أمــور كثــ�ي والنعــم ل تنحــرص بالمــال فقــط كمــا يعتقــد كثــ�ي

ة، مــن أشــهرها وأهمهــا القــوة  ر، والنعــم تشــمل أمــوراً كثــ�ي خــ�ي للعبــد ونفــع، أو بدفــع رسش عنــه وصف

ــه،  ــول الل ــول رس اب، لق ــ�ش ــام وال ــر الطع ــتقرار، وتواف ــان والس ــن والأم ــة، والأم ــة والعافي والصح

ــِه،  ــوُت يَْوِم ــَدُه ُق ــِه، ِعْن ِب ي رِسْ ِ
ــا �ف ــِدِه، آِمًن ي َجَس ِ

ً �ف ــا�ف ــْم ُمَع ــَح ِمْنُك ــْن أَْصَب ــه وســلم: )َم ــه علي صــىل الل

اف بهــا باللســان  (، وشــكر النعمــة يكــون بإظهــار أثرهــا عــىل المــرء، والعــ�ت
1

نَْيــا()* َْت َلــُه الدُّ ف َفَكأَنََّمــا ِحــ�ي

والقلــب والفعــل، وذلــك بــأداء الطاعــات والواجبــات وتــرك المحرمــات والمشــتبهات، وليحــذر العبــاد 

مــن إمــداد اللــه تعــال للعصــاة مــن النعــم وســعة الرزق،فذلــك ل يــدل دائمــاً عــىل رضــا اللــه، بــل 

. ي
ف ابن ماجة، كتاب الزهد، باب القناعة، وحسنه الألبا�ف * س�ف
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قــد يكــون مــن عالمــات الســتدراج لهــم، قــال تعــال: ﴿َسَنْســَتْدِرُجُهْم ِمــْن َحْيــُث َل يَْعَلُمــوَن * َوأُْمــىِلي 

ــم  ث بحل ــ�ت ــم يك ــه، ول ــه وعصيان ي طغيان
ــد �ف ــادى العب ــإذا تم ــم:44 - 45(، ف ﴾)القل ٌ ف ــِدي َمِت�ي ــْم ِإنَّ َكْي َلُه

ي أي لحظــة، وإذا أخــذه، فأخــذه أليــم 
ي خطــر عظيــم، فقــد يأخــذه اللــه تعــال �ف

اللــه عليــه، أصبــح �ف

شــديد، لقولــه صــىل اللــه عليــه وســلم: )ِإنَّ اللــَه َعــزَّ َوَجــلَّ يُْمــىِلي ِللظَّاِلــِم، َفــِإَذا أََخــَذُه َلــْم يُْفِلْتــُه، 

ثـُـمَّ َقــَرأَ: }َوَكَذِلــَك أَْخــُذ َربِّــَك، ِإَذا أََخــَذ اْلُقــَرى َوِهــَي ظَاِلَمــٌة ِإنَّ أَْخــَذُه أَِليــٌم َشــِديٌد{()1(،

1. صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، باب تحريم الظلم.

، صىل الله عليه وسلم، وأصحابه يأكلون. ي 2. صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان الن�ب

ــن  ــ�ي م ــد إل كث ه يفتق ــ�ي ــا، فغ ــكره عليه ــاً، وش ــه دائم ــه علي ــم الل ــر نع ــد تذك ــىل العب فع  

يــة رســولنا الكريــم محمــد،  ي يتمتــع بهــا وينعــم فيهــا، وخــ�ي مثــال عــىل ذلــك خــ�ي الب�ش
النعــم الــ�ت

ــر؛  ــوع والفق ــن الج ــون م ــم يعان ــب أحواله ي غال
ــوا �ف ــد كان ــه، فق ــلم، وأصحاب ــه وس ــه علي ــىل الل ص

ة، تــدل عــىل ذلــك، منهــا حديــث  فــع درجاتهــم، وقــد ورد أحاديــث كثــ�ي اختبــاراً وابتــالء مــن اللــه، ل�ي

ــأُْكَل،  َ أَْن يَ ــأَ�ب ــْوُه، َف ــٌة، َفَدَع ــاٌة َمْصِليَّ ــْم َش َ أَيِْديِه ف ْ ــ�ي ــْوٍم بَ ــرَّ ِبَق ــُه َم َّ ــه: )أَن ــه عن ي الل
ــرة، رصف ي هري أ�ب

.)2() ِ ــِع�ي ِ الشَّ
ف ْ ــْن ُخــ�ب ــَبْع ِم ــْم يَْش ــا، َوَل نَْي ــَن الدُّ ــِه َوَســلََّم، ِم ــُه َعَلْي ــِه، َصــىلَّ الل ــوُل اللَّ ــاَل: َخــَرَج رَُس  َوَق

الحفاظ عىل املال قوة للشخص وسبب لبقائه وزيادته:  

ي الحيــاة الدنيــا، قــال ســبحانه: ﴿اْلَمــاُل َواْلَبُنــوَن ِزيَنــُة اْلَحَيــاِة 
المــال نعمــة مــن الله،وزينــة �ف  

ٌ أََمالً﴾)الكهــف: 46(، وحفــظ المــال فيــه حفــظ  ْ ٌ ِعْنــَد َربِّــَك ثََوابــاً َوَخــ�ي ْ اِلَحــاُت َخــ�ي ــا َواْلَباِقَيــاُت الصَّ نَْي الدُّ

مهــا الآخــرون، وهــو مصــدر قــوة للشــخص  ي ل تمتلــك المــال ل يح�ت
الديــن والعــرض، والأمــم الــ�ت

: الديــن والعــرض،  ف ْ َْكرََمــ�ي كالجــاه أمــام النــاس، لذلــك قــال الحكمــاء: مــن حفــظ مالــه فقــد حفــظ الأ

ــ�ي  ــن غ ــق المصالح،م ــا، وتحقي ــاة وحاجاته ورات الحي ــة صف ي تلبي
ــه �ف ــتغناء عن ــن الس ــال ل يمك والم

، لذلــك يحافــظ العقــالء عــىل  مســاك والتقتــ�ي رساف، ول تفريــط، وهــو الإ إفــراط، وهــو التبذيــر والإ

�الحفاظ عىل النعم وترك التبذير �ة
�ف
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ي دنياهــم وأخراهــم، أمــا الجهــالء والســفهاء، في�فــون الأمــوال ويبذرونهــا 
أموالهــم فيمــا ينفعهــم �ف

ــفه، وأمــر بالحجــر  ــن بالسَّ ــه المبذري ي غــ�ي موضعهــا مــن غــ�ي حاجــة ول منفعــة، ولقــد وصــف الل
�ف

ــا﴾ ــْم ِقَياًم ــُه َلُك ــَل اللَّ ي َجَع ِ
ــ�ت ــُم الَّ ــَفَهاَء أَْمَواَلُك ــوا السُّ عــىل أموالهــم، قــال ســبحانه وتعــال:﴿َوَل تُْؤتُ

ة، مــن أجــل المباهاة  ي أمــور كثــ�ي
رساف والتبذيــر عنــد كثــ�ي مــن النــاس �ف )النســاء:5(، والواقــع أننــا نــرى الإ

ي الوقــت نفســه نجدهــم يمتنعــون عــن إخــراج 
والشــهرة والســمعة، ل يقصــدون بهــا وجــه اللــه، و�ف

ي المناســبات والأعيــاد والأفــراح، كحفــالت 
اليســ�ي مــن الــزكاة والصدقات،في�فــون ويبــذرون المــال �ف

ي أعيــاد الميالد، 
ي الجامعــات، بــل صــار النــاس يحتفلــون �ف

ي التوجيهــي، والتخــرج �ف
الأعــراس، والنجــاح �ف

ي أمــور 
ي ذكــرى يــوم الــزواج، و�ف

ويحجــزون القاعــات لذلــك، وكذلــك عنــد مجــيء مولــود جديــد، و�ف

ة، يعملــون احتفــالت، ويدعــون إل الجتمــاع، وينفقــون أمــوالً طائلــة عليهــا، خاصــة عــىل  عاديــة كثــ�ي

المــآكل والمشــارب، بإقامــة الولئــم فــوق الحــد المطلــوب، ومــن ثــم إلقــاء مــا تبقــى مــن الأطعمــة 

ــول: ــبحانه يق ــه س ، والل ف ــ�ي ف والمحتاج ــاك�ي ــراء والمس ــىل الفق ــا ع ــن توزيعه ــدلً م ــاذورات، ب ي الق
 �ف

ــالم:  ــالة والس ــه الص ــال علي ــام:31(، وق ﴾)الأنع َ ف ِف�ي ــبُّ اْلُمْ�ِ ــُه َل يُِح ــوا ِإنَّ ُف ــوا َوَل تُْ�ِ بُ َ ْ ــوا َوارسش ﴿... َوُكُل

ًّا ِمــْن بَطْــٍن، ِبَحْســِب ابـْـِن آَدَم أُُكاَلٌت يُِقْمــَن ُصْلَبــُه، َفــِإْن َكاَن َل َمَحاَلــَة، َفُثُلــٌث  َ َ آَدِمــيٌّ ِوَعــاًء رسش )َمــا َمــاَلأ

ي اللــه عنــه، قــال: ) أَنَّ رَُســوَل اللــِه، َصــىلَّ 
َاِبــِه، َوثُُلــٌث ِلَنَفِســِه()1(، وعــن أنــس، رصف َ ِلطََعاِمــِه، َوثُُلــٌث ِل�ش

اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم، َكاَن ِإَذا أََكَل طََعاًمــا َلِعــَق أََصاِبَعــُه الثَّــاَلَث، قــال: َوَقــاَل: ِإَذا َســَقطَْت ُلْقَمــُة أََحِدُكــْم 

ــىل  ــة ع ــل المحافظ ــىل فض ــدل ع ــك ي ــْيطَاِن()2(، كل ذل ــا ِللشَّ ــا، َوَل يََدْعَه ــا اْلأََذى َوْلَيأُْكْلَه ــْط َعْنَه َفْلُيِم

ف ويدفعــون  نعمــة المــال، وصيانتــه مــن البتــذال والمتهــان، وأيضــاً مــن النــاس مــن يأتــون بمغنــ�ي

مذي: هذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.  كل، وقال ال�ت ة الأ ي كراهية ك�ش
مذي، كتاب الزهد، باب ما جاء �ف ف ال�ت 1. س�ف

بة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من  2. صحيح مسلم،كتاب الأرسش

أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها.
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ــار  ــالق الن ــوم بإط ــن يق ــتدعون م ــون أو يس ــك يقوم ة، وكذل ــ�ي ــة قص ة زمني ــ�ت ة لف ــ�ي ــغ كب ــم مبال له

ي بعــض 
ي تــؤذي الكبــار، وترعــب الصغــار، وتخــرب الممتلــكات، وتــؤدي إل القتــل �ف

والمفرقعــات الــ�ت

ي اســتخدام 
رساف �ف الأحيــان، فكــم مــن فــرح تحــول إل تــرح وحــزن جــراء رصاصــة طائشــة، وكذلــك الإ

ي 
ــس، و�ف ــاث والمالب ــب والأث ــفر والمراك ي الس

ــال �ف ــاق الم ــك إنف ــات، وكذل ــاء والخدم ــاه والكهرب المي

هــا. ب الدخــان، والمخــدرات، والمســكرات، وغ�ي ، كــ�ش المعــاصي

تحقيق الرفاهية للناس باالستغالل الصحيح للنعم:  

ف، وفيما ل فائــدة فيه،  ي المعــاصي ومظاهــر الــ�ت
ة �ف كثــ�ي مــن النــاس يهــدرون الأمــوال الكثــ�ي  

ي الوقــت نفســه كثــ�ي مــن أبنــاء بالدهــم يعانــون مــن الفقــر والجــوع والأمــراض، والحاجــة، وقلــة 
و�ف

ات المتنوعــة، فقــط هــو بحاجــة  ي بالمــوارد الطبيعيــة والخــ�ي
ي غــ�ف وريــة، فالوطــن العــر�ب المــوارد الرصف

ــكان  ــا، ل ــظ عليه ــن يحاف ــر م ــو تواف ــح، فل ــه الصحي ــىل الوج ــا ع ، ويديره ــ�ي ي الخ
ــتغلها �ف ــن يس إل م

ي عالمنــا مــن أرفــه النــاس، وهنــاك مــن دول العالــم مــن تهــدر الغــذاء الصالــح لالســتهالك 
المواطــن �ف

اث للفقــراء والجوعــى، حيــث  ي بــآلف الأطنــان، للحفــاظ عــىل ســعره، وبقائــه عاليــاً، دون اكــ�ت البــ�ش

ي العالــم، تبلــغ مليــار و300 
قــدرت منظمــة الأغذيــة والزراعــة، أن كميــة الغــذاء المهــدورة ســنوياً �ف

نســانية، والوفيــات حــول العالــم، والمجاعــة،  مليــون طــن، وهــذا مــا تســبب بحصــول الكــوارث الإ

ََب  َ ــأنه:﴿َوصف ــل ش ــال ج ــة، ق ــه النعم ــلب من ــه، يس ــال ول يتقي ــه تع ــة الل ــر بنعم ــذي يكف ــد ال والبل

ــِه َفأََذاَقَهــا  ــًة يَأِْتيَهــا ِرْزُقَهــا رََغــًدا ِمــْن ُكلِّ َمــَكاٍن َفَكَفــرَْت ِبأَنُْعــِم اللَّ ــُه َمَثــاًل َقْريَــًة َكانَــْت آِمَنــًة ُمطَْمِئنَّ اللَّ

ي كانــت 
ــوا يَْصَنُعوَن﴾)النحــل: 112(، كمــا حصــل لأهــل القــرى الــ�ت ــا َكانُ ــْوِف ِبَم ــاَس اْلُجــوِع َواْلَخ ــُه ِلَب اللَّ

متنعمــة، تســاق إليهــم الثمــرات مــن كل مــكان، مــع أن أرضهــا ل تصلــح للزراعــة، فلمــا كفــروا وكذبــوا 

ســلبهم اللــه مــا كانــوا فيــه مــن الأمــن ورغــد العيــش.
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الفرق بني التبذير واإلرساف:  

ي زهرة: 8 /4367. ، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأ�ب 1. زهرة التفاس�ي

.110/ 7 : ي 2. تفس�ي القرط�ب

706 /2 : ح الكب�ي ي وال�ش
: 7/ 110، والمغ�ف ي 3. تفس�ي القرط�ب

نســان، ومــن الصفــات المذمومــة المنهــي  ي تصيــب الإ
رساف مــن الأمــراض الــ�ت ــر والإ التبذي  

ي غ�ي 
، أو �ف ي المعــاصي

ي غــ�ي حقــه �ف
عنهــا، وقــد فــرق الفقهــاء بينهمــا، فقالــوا: إن التبذيــر صف المــال �ف

ي حقــه، بــل هــو تفريــق المــال 
فائــدة ول منفعــة، قــال أبــو زهرة:"وتبذيــر المــال ليــس هــو صفــه �ف

ي المفاخــرات، وكل 
ي الحــرام، وممــا َل ينبغــي، ويعــد تبذيــراً إنفاقــه �ف

فيمــا َل ينبغــي، وبــالأول إنفاقــه �ف

ي حــرام، أو مــا ل يحســن للفخــر، ولــو قليــالً يعــد تبذيــراً وإرسافــاً، ولقــد روي عــن مجاهــد 
إنفــاق �ف

ي غــ�ي حــق كان 
ي الحــق لــم يكــن مبــذراً، ولــو أنفــق درهمــاً �ف

أنــه قــال: لــو أنفــق إنســان مالــه كلــه �ف

ــهر،  ــاق أش نف ي الإ
ــو �ف ــان، وه نس ــه الإ ــل يفعل ي كل فع

ــد �ف ــاوز الح ــو تج رساف، فه ــا الإ ــذراً")1(، أم مب

ي 
ي غــ�ي حاجــة، فلــو أنفــق المــرء مالــه جميعــه �ف

اب واللبــاس وغــ�ي ذلــك �ف ي الطعــام والــ�ش
كالزيــادة �ف

ي الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )4 /178(: َفَذَهــَب بَْعــُض اْلُفَقَهــاِء 
الحــق ل يعــد ذلــك إرسافــاً، جــاء �ف

ــا  ُ ِإرْسَاًفــا، َفــالَ يَُكــوُن َمْمُنوًعــا، أَمَّ َ ْْحَســاِن لَ يُْعَتــ�ب ِ َوالإ ْ ِّ َواْلَخــ�ي ي أُُمــوِر اْلــ�بِ ِ
ِ �ف ِإَل أَنَّ َصَْف اْلَمــال اْلَكِثــ�ي

ــا َعْنــُه، َوَلــْو َكاَن اْلَمــال َقِليــالً، َوَقــْد  ُ ِإرْسَاًفــا َمْنِهيًّ َ َِف َوِفيَمــا لَ يَْنَبِغــي َفُيْعَتــ�ب َّ ي اْلَمَعــاِصي َوالــ�ت ِ
َصُْفــُه �ف

ــْن  ــْم يَُك ــِه َل ي طَاَعــِة اللَّ ِ
ــا ِلرَُجــٍل، َفأَنَْفَقــُه �ف ــٍس َذَهًب ي ُقَبْي ــْو َكاَن َجَبــل أَ�بِ َّــُه َقــال: َل نُِقــل َعــْن ُمَجاِهــٍد، أَن

رْْسَاَف  ــاِء أَنَّ الإ ــُض اْلُفَقَه ــَرى بَْع ــا)2(، َويَ ًف ــِه َكاَن ُمْ�ِ ــِة اللَّ ي َمْعِصَي ِ
ا �ف ــدًّ ــا أَْو ُم ــَق ِدرَْهًم ــْو أَنَْف ــا، َوَل ًف ُمْ�ِ

َق ِبَجِميــِع َماِلــِه، َواْســَتَدل ِلَذِلــَك ِبَقْوِلــِه تََعــاَل: }َوآتـُـوا  ، َكَمــْن تََصــدَّ ِ ْ ي اْلَخــ�ي ِ
، يَُكــوُن �ف ِّ َّ ي الــ�ش ِ

َكَمــا يَُكــوُن �ف

ــَراَء، َوُرِوَي  ــُدوا ُفَق ــا َفَتْقُع ــْم ُكلََّه ــوا أَْمَواَلُك ــام: 141(، أَْي لَ تُْعطُ ــوا{ )الأنع ُف ــاِدِه َولَ تُْ�ِ ــْوَم َحَص ــُه يَ َحقَّ

ْيـَـُة  ََلــِت الآ ف َ ْهِلــِه َشــْيًئا، َف�ف ِ
ُْك لأ ْ اٍس أَنَْفــَق ُجــَذاَذ َخْمَســِمائَِة نَْخَلــٍة، َوَلــْم يـَـ�ت أَنَّ ثَاِبــَت بـْـَن َقْيــِس بـْـِن َشــمَّ

ي ُمَعــاِذ بـْـِن َجَبــٍل ِبِفْعِلــِه ِمْثــل َذِلــَك)3(، وَقــاَل بَْعــض العلمــاء: أن التبذير  ِ
ــاِبَقُة، َوِقيــل: ِإنََّهــا نََزَلــْت �ف السَّ
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�الحفاظ عىل النعم وترك التبذير �ة
�ف

نفــاق والحقــوق، والمجــاوزة  ي الإ
رساف بمعــ�ف واحــد، وهــو المجــاوزة عــن الحــد الــذي جعــل �ف والإ

نفــاق بغــ�ي طاعــة، ولكــنَّ  ي معــ�ف الإ
ــان �ف ــر، يلتقي رساف والتبذي عــن المحــق، إل غــ�ي المحــق)1(، والإ

ــه. ــع ماَل نَّ التبذيــر خــاص لــكل مضّي
رساف أعــمُّ مــن التبذيــر؛ لأ الإ

1. تفس�ي الماتريدي )تأويالت أهل السنة(، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي: 7 /34.

مذي: هذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.  ي القيامة، وقال ال�ت
مذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب �ف ف ال�ت 2. س�ف

خامتة:  

ف يديــه، وكذلــك عــىل كل ولي  ي بــ�ي
ي الختــام نــوصي كل مســلم أن يحافــظ عــىل النعــم الــ�ت

و�ف  

أمــر أن يحــث عــىل ذلك،خاصــة ولي أمــر البيــت أن يذكــر أهــل بيتــه، حــ�ت تــدوم النعــم، ويبــارك اللــه 

ــه سيســأل عنهــا، ويحاســب  ــا والآخــرة، ول يعاقــب عليهــا؛ لأن ي الدني
تعــال فيهــا، وتنفــع صاحبهــا �ف

ــْوَف  ــمَّ َكالَّ َس ــوَن * ثُ ــْوَف تَْعَلُم ــَر * َكالَّ َس ــُم اْلَمَقاِب َّ ُزرْتُ ــ�ت ــُر * َح َكاثُ ــُم التَّ ــال: ﴿أَْلَهاُك ــال تع ــا، ق عليه

ِ * ثـُـمَّ َلُتْســأَُلنَّ 
ف َ اْلَيِقــ�ي ف ْ ُونََّهــا َعــ�ي َ َ

َُونَّ اْلَجِحيــَم * ثُــمَّ َل�ت َ
ِ * َلــ�ت

ف تَْعَلُمــوَن * َكالَّ َلــْو تَْعَلُمــوَن ِعْلــَم اْلَيِقــ�ي

ــْوَم  ــٍد يَ ــا َعْب ــُزوُل َقَدَم ــه وســلم: )َل تَ ــه علي ، صــىل الل ي ــ�ب ــال الن ــر:1 - 8[، وق ــِن النَِّعيِم﴾)التكاث ــٍذ َع يَْوَمِئ

ــَبُه  ــَن اْكَتَس ــْن أَيْ ــِه ِم ــْن َماِل ــَل، َوَع ــَم َفَع ــِه ِفي ــْن ِعْلِم ــاُه، َوَع ــا أَْفَن ــِرِه ِفيَم ــْن ُعُم ــأََل َع َّ يُْس ــ�ت ــِة َح الِقَياَم

، وحــث  ســالم مــن البخــل والتقتــ�ي ي المقابــل حــذر الإ
َوِفيــَم أَنَْفَقــُه، َوَعــْن ِجْســِمِه ِفيــَم أَبْــاَلُه()2(، و�ف

، فقــال ســبحانه:  ف ي الأمــور، وجعــل خــ�ي الأمــور أوســطها، وهــو مــن صفــات المؤمنــ�ي
عــىل التوســط �ف

ــن  ــن الفط ــان: 67(، والمؤم ــَك َقَواًما﴾)الفرق َ َذِل ف ْ ــ�ي ُوا َوَكاَن بَ ُ
ــ�ت ــْم يَْق ــوا َوَل ُف ــْم يُْ�ِ ــوا َل ــَن ِإَذا أَنَْفُق ﴿َوالَِّذي

الــذي يحــرص عــىل اكتســاب الأجــر والثــواب دائمــاً، ول يضيــع شــيئاً مــن النعمــة دون فائــدة، فمثــالً 

ي مــكان تصــل 
اب ادخــره، أو تصــدق بــه وأهــداه، أو وضعــه �ف ء مــن الطعــام والــ�ش ي

إذا زاد معــه ىسش

ــكرها،  ــور ش ــة، وص ــظ النعم ــباب حف ــن أس ــذا م ب، وه ــ�ش ــه وت ــأكل من ــدواب، فت ــور وال ــه الطي إلي

ــه تعــال دوام النعــم، والشــكر عليهــا.  ف الل ســائل�ي
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الباكية يف زقاق الضياع

قصة قصرية

الشيخ عامر توفيق بدوي

 مفتي محافظة طولكرم

ك آخــر؛ عــى  رسعــان مــا تنهمــر الدمــوع حــّرى جــداول عــىل الخديــن، تمســك بمنديــل وتــ�ت  

ي بحــار الدمــوع، 
المناديــل تجفــف مســيل الدمــوع المنهمــرات؛ ل تفصــح الكلمــات، حروفهــا تغــرق �ف

، ومــع كل دفقــة مــن دموعهــا  ف »شــغنفات« الصــوت، وتتلعثــم كالطفــل الصغــ�ي وتتــآكل الحــروف بــ�ي

ــن. ــه الحاق ــدة للوج ــة جدي ــزن، بخريط ــات الح ــم عالم ترتس

  كلمــا ســألَت عــن الســبب؛ زادت الدمــوع انهمــاراً، وكأّن الســبَب غيمــٌة ترســل الدمــع مــدراراً، 

ف أزقــة الضيــاع،  اكــض بــ�ي أو نبعــٌة تفّجــرت أنهــاراً، وبالــكاد تحــكي أطــراف قصــٍة موغلــٍة بالمعانــاة، ت�ت

يــك  ي ريعــان العمــر. بحثــت عــن رسش
ذم. تدحرجــت فتــاة لتغــدو ضحيــة �ف والتشــتت، والتفــكك، والتــ�ش

ــا  ــود به ــان، ويع ــف الحن ــن عواط ــا م ــدق عليه ــان، ويغ ــاطئ الأم ــا إل ش ــذ بيده ــى أن يأخ ــاة ع حي

؛ فينســيها مأســاة الألــم، والحرمــان العاطفــي، وينهــض  ف إل الطفولــة المخطوفــة عــىل يــد النتهازيــ�ي

ــُة  ــا زين ــت عينيه ــاة، خطف ــي فت ــاع، والآلم، فه ــة بالأوج ــام المليئ ــت ركام الأي ــن تح ــخصيتها م بش

ــا، وأّن بشــائر الســتقرار  ــَك يديه ض، ســتكون مل ــك المفــ�ت ي ــت أّن مظاهرهــا مــع ال�ش ــاة، وظن الحي

ــم. ي نعيــم رسمــدي دائ
لحــت عالماتهــا، ومــا هــي إل عشــية أو ضحاهــا، إل وهــي �ف

ي الحالمــة عــىل ظهرهــا، وطــوت الباكيــُة دفاتــر الزمــن، 
مضــت عجلــة الحيــاة تحمــل الأمــا�ف  

تنتظــر وعــد الــزواج ممــن أودعتــه نفســها، وقلبهــا، ومشــاعرها، و.... و...، ومــا درت تلــك المســكينة 
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ي دّوامــة بحــر الوعــود 
ي طريقهــا، وأّن الرمــال تتحــرك تحتهــا؛ لتدفنهــا �ف

أّن الــ�اب هــو الــذي يلمــع �ف

يــك  ي ألقــى فيهــا المخادعــون عواطــف الكثــ�ي الكثــ�ي مــن الفتيــات. ف�ش
الكاذبــة، ومغــارة الخــداع، الــ�ت

ّ الأيــام،  ي
الحيــاة الموهــوم، نظــر إليهــا عــىل أنهــا فريســة تــؤكل قطعــة قطعــة، ويراهــن عــىل مــ�ف

ف الدمــوع، تلهــث وراء  ــ�ي ء، تنــوح ب ي
ــكالً بــال ىسش كهــا هي ــة ي�ت ــة مضــت، وبالنهاي تنســيها وقــت كل وجب

ي شــبابها إل خزينــة المعانــاة 
ي دروب الكــذب، والســتغالل، فتضيــف تجربــة الخــداع �ف

الأمــل الهــارب �ف

ي طفولتهــا.      
القاســية �ف

الباكية تنتفض

)2(

ــن  ــانه م ح لس ــ�ي ــا، فل ــم لغته ــوع، أو ل يفه ــل الدم ــن يجه ــوع، م ــان بالدم ــا تجري عيناه  

ــقف،  ــق بالس ــا، تحمل ــات كله ي الجه
ــت �ف ــح. تلفت ــا صحي ــل قوله ــت، ولع ــذا قال ــكالم، هك ــب ال تع

ي الجســد، تلّونــه بلونهــا القاتــم، فتــارة 
مذهولــة عــال محّياهــا الّدهــش، مــرارة تــدور دورة الدمــاء �ف

يحمــّر مــن حــرارة للثــأر، وتــارة يصفــّر كالخريــف ذابــل الــورود، وتــارة ألوانــه تختلــط، كاختــالط الأىس 

ف مليئــة بكــدر الحيــاة، وحينمــا تســّمع النــاس مــا جــرى،... يبصقــون...  والفجيعــة، تفتــح خزائــن الســن�ي

ويتفلــون... ويشــتمون، ... ويبحثــون عــن ســوِط شــهٍم فاتــك بــذاك الجســد، ويركضــون نحــو الّســيف 

ــم العظــام، ومــن هــو  ب مــن حديــد، فمــن لهــا يهشِّ ي تــرصف
ّ الــرؤوس عــن الجســد، باليــد الــ�ت يطــ�ي

ــا رجــال الحــّي هلمــوا  ــاٍد ي ــادى من ــك المحطمــة...، ن غــام، حامــل الرمــح يغــدو إل تل الفــارس الرصف

ــف محكمــة، فأرســلت دفقــة مــن الدمــوع ل تنتهــي، فجــاء  واشــهدوا: ســيصدر الجــالّد حكمــه وتأتل

ــك  ــن كاَن دمع ــيوف؟ فأي ــّياف الس ــوف س ــن خ ــر م ــك الغزي ــة، فدمع ــول: أخائف ــا يق ي أذنه
ــٌس �ف هام

، وجاءهــا هامــس شــامت مــن حظهــا،  ف ــاع، والخــداع تركضــ�ي ي أزقــة الضي
الصبيــب يــوم أن تهــِت �ف

ي صــدرك المكنــون، وتنتحــب مــن جديــد، وعنــد ناصيــة الطريــق هاتــف 
يقــول: وأيــن ذاك الضمــ�ي �ف

بــوا... ولتقتلــوا، ولتدفنــوا....، والباكيــة يبــكي الُبــكا  ل هامــس يقــول: فلتذبحــوا... ولتســلخوا... ولترصف

الباكية يف زقاق الضياع
ا�ت �ي د�ب

أ
ا
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ي جســمها؟ 
ي َحّلت �ف

ف لحظــة ولحظــة، إذا بهــا تنتفــض،.... وتنتفــض، هــل دبـّـت الــروح الــ�ت بكاءهــا، وبــ�ي

ي أهــدرت كالمهــا 
ي أوصالهــا؟ وتنتفــض تريــد أن تجمــع الحــروف الــ�ت

وتنتفــض...، هــل عــادت الحيــاة �ف

ــارت  ي س
ــ�ت ــن ال ــا؟ أي ــا له ــا، فم ــن فعله ــة م ــة مذهول ــا مجموع ــض...، وحوله ــوع، وتنتف ف الدم ــ�ي ب

وا  ــرصف ــوا ليح ــن تجمع ــل الذي ــت يذه ــت، والصم ــة تلفت ــا؟ الباكي ــري إل أنهاره ــون تج ــداول العي ج

ي الباكيــة....، وخاطبــت 
المهرجــان، والصولجــان، ويســمعوا القــرار بمــن بكــت، عــى تكــون القاضيــة �ف

ــاء  ــة عصم ــول كخطب ــا تح ــياف؟؟؟ صوته ــا الس ــا. أيه ــى موته ــذي نع ــا، وذاك ال ي أذنه
ــس �ف كل هام

ي الطفولــة مــن 
ي ســ�ف

ي الجميلــة �ف قائلــة: أيهــا الســّياف قــل لي أيــن ســيفك البتــار يــوم أن تمزقــت ثيــا�ب

مجــرم، يختــال بينكــم، ويرفــع ســيفه يريــد أن يمســح الآثــار مــن دمــي؟؟؟ فأذهــل الســياف! وإذا بهــا 

ي الســابعة 
ي حينمــا كنــت �ف

تنتفــض... ، وتنتفــض: يــا قبضــة الحديــد وكارس الأبطــال، ألــم تســمع أنيــ�ف

كالــورد، يعبــث المجنــون والمأفــون والحقــ�ي بجســمي البتــول؟؟؟؟ وتنتفــض صاحــت تقلــد المنــادي 

ي 
عــىل ناصيــة الطريــق، ســتذبحون بالســيوف، فقــد ُذبحــت مــراراً عــىل فــراش شــهامتكم!!! تشــتمون أ�ف

ي 
ي إل تلــك الأزقــة، حكايــ�ت

ي وألجــأ�ف
ي أزقــة الضيــاع! فاســألوا أنفســكم مــن الــذي كان يطــارد�ف

ركضــت �ف

طويلــة أنتــم كتبتــم صفحــة الفتتــاح، وســطرها الأول مــن أقالمكــم. والباكيــة تنتفــض، وتنتفــض، 

فــإذا بهــم جمــع الجمــوع يبكــون! وتنهمــر منهــم دمــوع، وتلتقــي الدمــوع بالدمــوع......... 

الباكية التائبة

)3(

تلــك الباكيــة حينمــا ووجهــت بالقتــل، والتجريــم، ونــادى منــادي المحكمــة، ليصــدر القــرار   

ــا،  ــيف قاتله ــة بس ــة المقتول ــذ الطفول ــا من ــكوى له ــرت ش ــرت، وأظه ــت، فأبه ــة تكّلم ــا، فالباكي بقتله

ي الجــالّد، ولينطــق الحــق المخنــوق بالدمــوع، كمــا يريــد أن يصــدر القــرار بنخــوة 
فليحكــم القضــاء �ف

ي ســاحة الجــدال، ل ســيوف للقتــال، هنــاك تُشــهر 
ان بقــوة الأبطــال!!!  �ف ف الشــجعان، فليعــدل المــ�ي

ــة عقــارب الزمــن تســتدبر المسلســل المســوّد مــن  ــج، وتغمــد النِّصــال غمدهــا. أعــادت الباكي الُحَج
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الباكية يف زقاق الضياع
ا�ت �ي د�ب

أ
ا

هــة  اس الذئــب ضعــاف الِحمــالن، والتهــام القطــط ال�ش فعــل أدعيــاء الرجولــة بالصغــار، وعــن افــ�ت

، فلمــن يــا تــرى ســيحكم الشــجعان؟؟ للوحــوش الضاريــة، أنهــا صائبــة بريئــة مــن  كتاكيــت العصافــ�ي

ــون؟؟؟  ــف تحكم ــف كي ــون! فكي ــم ل تعقل ــا بالك ــت، م ــالن، والكتاكي ــار، والِحم ــال والصغ دم الأطف

ــُر  ــان؟؟ وتبه ــة اللس ــت فصيح ــد أصبح ــة، ق ــاٍد صامت ي كل ن
ــرْت �ف ي ُجرِج

ــ�ت ــذي ال ــش، ه ــكل ينده ال

ــداد! كنــا نظــّن أننــا نلفهــا بثوبهــا، تكّفــن بصمتهــا،  العقــول وتُســكت الشــجعان؟ تهامــس العتــاُة الشِّ

هــا  هــا كالغبــار؛ فــال تــرى حقائــق قــد طوتهــا عوامــل الزمــان، وتنتهــي كمــا انتهــت غ�ي وصيحــة قويـّـة نث�ي

ممــن ســلبنا ِخدرهــا.

ّ، والســاعد القــوي، وصاحــب  ي َ�ب والباكيــة مــرًة تصيــح، ومــرًة صامتــة، تصيــح أيــن الســامع الأ  

ي صبيحــة 
ي الســماء. تقــول: أخطــأُت مــرة �ف

القلــب الكبــ�ي بعقلــه الســوّي، يظهــر الجــالء، كالشــمس �ف

ــن  ــفر، وأدف ــوي الس ــة ىكي أط ــأحمل الحقيب ــار،... س ــل والنه ي اللي
ــا �ف ــم الخطاي ــم أخطأت ــار، وأنت النه

ي كل مــا 
ــوازع الضمــ�ي �ف ــار تحّركــت ن ــك الكب ــذرَُف الدمــوع مــن أولئ ي الرمــال. وذات ســاعة تُ

الأرسار �ف

جنــْت أيديهــم عــىل الصغــار، ومــا اكتــوت مــن فعلهــم قلــوب طفولــة بريئــة، وأدركــوا أّن مــا جنــت 

ــا  ــة. وأم ــَل كل حاِلم ــزّف مث ــروس ىكي ت ة الع ــ�ي ــوا مس ــر، وثّبط ــّوهوا القم ــهم، فش ــن غرس ــا م فعاله

ــ�ي  ــتحق أن تس ــداً يس ــاً واح ــت أّن باب ــان، وأدرك ــتذكر الزم ــة تس ــا الدامع ــا وعينه ف صمته ــ�ي ــة ب الباكي

. يمحــو الخطايــا والرزايــا بتوبــة  ة الحيــاة بــكل مــا بهــا، بــاٌب تقاطــرت عــىل طريقــه جمــوع البــ�ش مســ�ي

ي تُرِبهــا، للــه ربّهــا 
هــا �ف نصــوح، وتجــرف الدمــوع غــراس كلِّ هفــوة وكبــوة مــن صنعهــا، أو مــن صنــع غ�ي

ي 
ي ربمــا اســتطابت شــهوة آثمــة �ف

ي أُرهقــت مــن لطمــة القســاة، وغفلــة النفــس الــ�ت
تُســِلُم الّنفــس الــ�ت

لحظــة انفعــال.   
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ُزين للناس...

أ. كامل بواطنة

مدير دائرة الكتب املدرسية سابقاً

ّود  ف الحيــاة لهــا ظاهــر وباطــن، والعقــالء يعرفــون باطنهــا، وأنّهــا ســبيل لنيــل الثــواب والــ�ت  

اهــم يأخــذون منهــا مــا يبّلغهــم الآخــرة، وغــ�ي العقــالء ينظــرون إليهــا نظــرة ســطحية،  للباقيــة، ف�ت

فينخدعــون بزينتهــا ولألئهــا.

لقــد زيــن اللــه، ســبحانه، الحيــاة بكثــ�ي مــن الزينــات؛ ليفتنهــم بهــا، فالنســاء للرجــال زينــة،   

والرجــال للنســاء زينــة، والأبنــاء زينــة، والمــال ســواء أكان منقــولً أم ثابتــاً زينــة، والنبــات عــىل الأرض 

ّ زينــة، والثــوب الــذي يلبســه المــرء زينــة، والريــاش زينــة،  ي الســماء زينــة، والحــىلي
زينــة، والكواكــب �ف

ــة... ــرزق زين ــن ال ــات م ــن الطّيب ــت الأرض م ــا أخرج وم

ــا ينبغــي أل  ــا، ولكّنه ي نواحــي حياتن
ــنا �ف ــة هــذه، موجــودة، ندركهــا بحواّس ــة، والحال فالزين  

تشــغلنا عــن الهــدف ِمــْن خلقنــا، وهــو العبــادة، وينبغــي أل تشــغلنا عــن مرّدنــا إل خالقنــا، ول بــأس 

َبــاِت ِمــَن  ي أَْخــَرَج ِلِعَبــاِدِه َوالطَّيِّ ِ
أن نتمّتــع بقــدر ل ينســينا هدفنــا الأســمى }ُقــْل َمــْن َحــرََّم ِزيَنــَة اللَّــِه الَّــ�ت

ــراف:32(. ْزِق{) الأع ــرِّ ال

ــا  ــق به ــا، يتعّل ــت لن ــات، زُيِّن ــن الزين ــتاً م ــبحانه، س ــّق، س ــا الح ــر لن ــران ذك ــورة آل عم ي س
�ف  

ــَهَواِت ِمــَن  ــاِس ُحــبُّ الشَّ اً منــذ خلقــوا، وإل أن يموتــوا، وقــد يتقاتلــون مــن أجلهــا }زُيِّــَن ِللنَّ النــاس كثــ�ي
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َنَْعــاِم َواْلَحــرِْث َذِلــَك  َمِة َواْلأ ــِة َواْلَخْيــِل اْلُمَســوَّ َهــِب َواْلِفضَّ ِ اْلُمَقْنطـَـرَِة ِمــَن الذَّ َ َواْلَقَناِطــ�ي ف النَِّســاِء َواْلَبِنــ�ي

نَْيــا َواللَّــُه ِعْنــَدُه ُحْســُن اْلَمــآِب{ )آل عمــران:14(. َمَتــاُع اْلَحَيــاِة الدُّ

ي تشــتهيها النفــس، وأّولهــا النســاء، فالرجــال 
ول بــأس أن نتوّقــف مــع هــذه الســت الــ�ت  

عندمــا يبلغــون الحلــم يميلــون للنســاء، والنســاء كذلــك عندمــا يبلغــن الحلــم يملــن للرجــال، وهــذا 

ــاء، وكل  ــل للنس ــة يمي ــك الرجول ــن مل ــكّل م ــه، ف ي خلق
ــه �ف ــّنة الل ــذه س ــة، وه ــن الآي ــاً م ــم ضمن يفه

ــّب الحكيــم، وهــذه  اً بل ــ�ي ف كث ــة، يذهــ�ب ــال ريــب، زين ــل للرجــال، والنســاء، ب ــة تمي مــن ملكــت الأنوث

ســالم إل بنــاء الأرس،  عــّي الــذي يهــدف مــن خاللــه الإ ي إل الــزواج، الــزواج ال�ش
الزينــة ينبغــي أن تفــ�ف

وإشــاعة المــوّدة الرحمــة، وإنشــاء قربــات جديــدة، وصلــة أرحــام...، وعندمــا يخــرج التقــاء الرجــل 

بالأنــ�ش عــن هــذه المقاصــد فهــو ينحــرف عــن مبتغــاه.

ي مرحلــة القــّوة، وعنــد الضعــف والشــيبة تبــدأ 
ونحــن نــرى أّن النــوازع البدنيــة تكــون قويـّـة �ف  

ــة، وعنــد ذلــك تظــّل  تضعــف عنــد الرجــال والنســاء شــيئاً فشــيئاً، بعدمــا يكونــون قــد أنجبــوا الذريّ

ــر... ــا إل الآخ ــكن كّل منهم ــة، وس ــوّدة والرحم ــا الم ــخة، ومنه ــزواج راس ــن ال ــرى م ــد الأخ المقاص

ــك رأت  ــة، وكذل ــرَّد متع ــرأة مج ــل الم ــرأى الرج ــوا، ف ــ�ش ضّل ــن الب اً م ــ�ي ــزن أّن كث ــن المح م  

ــا  ــة، ومم عّي ــ�ي رسش ــرق غ ــم بط ــباع نوازعه ــوا، وأرادوا إش ــك زاغ ــة، وبذل ــرَّد متع ــل مج ــرأة الرج الم

ــات  ــة العالق ــل إقام ــن أج ــون م ــات، يك ليون ــو بال�ت ــوم، وه ــم الي ــه العال ــا ينفق ــ�ش م ــرأت أّن أك ق

ــزن أن  ــن المح ــدة، وم ــالد بعي ــّن إل ب ــم أو بعضه ــا بعضه ــن أجله ــافر م ــد يس ي ق
ــ�ت ــة، وال المحرّم

ل وأماكــن المجــون! ف ُّ ي بعــض الــ�ف
ــان المــرأة فتقــّدم للرجــال ضمــن الخدمــات المقّدمــة للزبائــن �ف  تُه

ُزين للناس ...
ا�ت �ي د�ب
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ف زينــة، ومــن طريــف مــا لفــت إليــه  والزينــة الثانيــة هــي البنــون، ول ريــب أّن البنــ�ي  

ّ تنجــب، وقبــل ذلــك تســّمى امــرأة، دّل عــىل ذلــك أّن  القــرآن أّن المــرأة ل يطلــق عليهــا لفــظ) زوج( حــ�ت

ي َعاِقــٌر{)آل عمــران:40( قبــل أن تنجــب، ولمــا أنجبــت قــال اللــه  ِ
ســّيدنا زكريــا، عليــه الســالم، قــال: }َواْمــَرأَ�ت

 ّ ف حــ�ت عنهــا }َوأَْصَلْحَنــا َلــُه َزْوَجُه{)الأنبيــاء:90(، فالأبنــاء ثمــرة مــن ثمــار الــزواج، ونحــن نــرى الأزواج قلقــ�ي

ســالم لحفــظ النســل، وتكثــ�ي الأّمــة،  ي الإ
ف �ف ينجبــوا، فــإذا أنجبــوا اطمأنــت نفوســهم، وإنجــاب البنــ�ي

عانــة  ونــ�ش الديــن عــىل أيديهــم، وتحقيــق التنميــة للمجتمعــات...، وليــس لالســتعالء والمفاخــرة، والإ

ّ للكافريــن والمعانديــن مــن الأمــوال  ف لنــا القــرآن الكريــم أّن اللــه ســبحانه، يكــ�ش ّ عــىل الظلــم. وقــد بــ�ي

ي اْلَحَيــاِة  ِ
بَُهــْم ِبَهــا �ف والأولد؛ ليعذبهــم بهــا }َفــاَل تُْعِجْبــَك أَْمَواُلُهــْم َوَل أَْوَلُدُهــْم ِإنََّمــا يُِريــُد اللَّــُه ِلُيَعذِّ

نَْيــا َوتَزَْهــَق أَنُْفُســُهْم َوُهــْم َكاِفُروَن{)التوبــة:55(. ومــن هنــا يزيــد حّبنــا لزينــة الأبنــاء عندمــا ينشــأون  الدُّ

، وتفقــد هــذه الزينــة رونقهــا إن نشــأوا عــىل المعصيــة والعقــوق. ّ عــىل الطاعــة والــ�ب

والزينــة الثالثــة القناطــري املقنطــرة مــن الذهــب والفضــة، والقنطــار   

ة، وبمــدى تعّلــق النــاس بهــذه الزينــة، وهــم  وزن معــروف، ولعــّل كلمــة )المقنطــرة(  توحــي بالكــ�ش

ي يوضــع بعضهــا فــوق 
ة الــ�ت قــّل أن يقنعــوا منهــا بالقليــل، بــل يريــدون أن يحــوزوا القناطــ�ي الكثــ�ي

ــه  ــان مــن مــال لأحــّب أن يكــون ل ــه وادي ــو كان ل نســان منهــوم ل يشــبع مــن المــال، ول بعــض، والإ

 ِ ْ ــ�ي ــبِّ اْلَخ ــُه ِلُح ــرأ }َوِإنَّ ــر:20(، ونق ا{)الفج ــا َجمًّ ــاَل ُحبًّ ــوَن اْلَم ــرأ }َوتُِحبُّ ــم نق ــرآن الكري ي الق
ــث، و�ف ثال

 ّ ي
َلَشــِديٌد{)العاديات:8(، وفــّ� الخــ�ي بأنّــه المــال، ونحــن نــرى الصغــ�ي والكبــ�ي والذكــر والأنــ�ش والغــ�ف

ــل. ــم بالقلي ــع منه ــن يقن ــّل م ــال، وق ــون الم ... يحّب ــ�ي والفق

ي: ، فقليل من المال يكفي، وكما أنشد البح�ت ي التفك�ي
وحقيقة الأمر أّن هذا خلل �ف  

ي الدنيا وقد                             نبلغ الحاجة فيها بالأقل
نبتغي الأك�ش �ف
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نســان إذا لــم يشــبع مــن المــال عــاش شــقياً، وربّمــا هلــك بالكســب الحــرام، ونحــن نــرى  والإ  

اث، بعضــه أو كّلــه مــن أجــل النَّهــم  ي المــ�ي
هــم مــن حّقهــم �ف اً مــن النــاس يحرمــون غ�ي كيــف أّن كثــ�ي

! ف ــن�ي ات الس ــ�ش ــاده ع ــه وأولده وأحف ــا يكفي ــم م ــد منه ــع الواح ــون م ــد يك ــال، وق بالم

ف ابــن آدم، فليــس  ــع بزينــة المــال عــىل أن يــؤدي حــّق اللــه فيــه، ومســك�ي وللمســلم أن يتمتَّ  

ــلَّماً إل  ، أو لبــس فأبــىل، أو تصــّدق فأبقــى، والمــال إذا لــم يكــن ُس ــاه إل مــا أكل فأفــ�ف ــه مــن دني ل

ــعيداً. ــاش س ــل ع ــه بالقلي ي من
ــن رصف ــه، وم ــىل صاحب ــالً ع ــه، كان وب ــة الل طاع

والزينــة الرابعــة الخيــل املســّومة، وهــي المطهمــة) تاّمــة الحســن( الحســان،   

ي 
ــبحانه، �ف ــه س ــد ّصح الل ــى، وق ــي ترع ــة؛ أي وه ــل: الراعي ــا، وقي ــا ركبانه ــلة وعليه ــل: المرس وقي

ــا َل  ــُق َم ــًة َويَْخُل ــا َوِزيَن َكُبوَه ْ َ
َ ِل�ت ــ�ي ــاَل َواْلَحِم ــَل َواْلِبَغ ــة }َواْلَخْي ــل زين ــأّن الخي ــة مــن ســورة النَّحــل ب آي

ــاء الســاللت العريقــة منهــا،  ــون الخيــل، ويتباهــون باقتن ــاس يحّب ــرى الن تَْعَلُموَن{)النحــل:8(، ونحــن ن

ائهــا إل صاحــب  ي تكــون أصيلــة مخلصــة لصاحبهــا، وهــي ذات أثمــان عاليــة، ل يقــدر عــىل رسش
والــ�ت

. ــ�ي ــال الوف الم

هــا،  ي زماننــا وســائل الركوبــة مــن المركبــات واليخــوت الحديثــة، وغ�ي
ويُقــاس عــىل الخيــل �ف  

الطائلــة. الأمــوال  ذلــك  ي ســبيل 
�ف ويبذلــون  منهــا،  الفاخــر  اقتنــاء  يحّبــون  والنــاس 

والزينــة الخامســة هــي األنعــام مــن غنــم وضــأن وبقــر وإبــل، وهــي   

ي ل غــ�ف للنــاس عنهــا، ومــن يمتلكهــا ملــك المــال والطعــام والركوبــة...، وهــي مّمــا 
مــن النعــم الــ�ت

ي حظائرهــا أو وهــي ســارحة 
ي يملكهــا وهــي �ف

ف يــرى أرساب الأنعــام الــ�ت زيــن للنفــوس، والمــرء يــّ� حــ�ي

ي الحقــول، ويــوّد أن يســتك�ش منهــا، ولعــّل الغنــم والضــأن مــن أكــ�ش الأنعــام اقتنــاء، وقــد ســّماها 
�ف
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ــل، وهــي أكــ�ش  ب ــك القــادر البقــر والإ ــك عندمــا يمتل الناس)حــاللً(، وســّموا الغنــم غنيمــة، فمــا بال

ــاً؟! نفعــاً، وأعظــم ثمن

  والزينــة السادســة هــي الحــرث، وهــو الــزرع، والنفــس تهــوى الــزروع، وتحــّب 

ف  ــرى بعــض المزارعــ�ي ــزروع، وت ف ال ــ�ي ــاس راحتهــم ب ــ�ي مــن الن أن تملكهــا، وأن تشــاهدها، ويجــد كث

ح صــدري وأنــا أراهــا تنمــو  ، وينــ�ش ي
، وأنــا أدّللهــا كمــا أدلَّــل أبنــا�أ ي

ف مزروعــا�ت يقــول: أنــا ل أرتــاح إل بــ�ي

ــع. ــا تثمــر وتين ــة عندم ــزداد زين ــزروع ت ، وهــذه ال ي
ــ�ف وتكــ�ب عــىل عي

ي الحيــاة، والمــرأة 
  هــذه ســت مــن النعــم شــهّية، زينــت للنــاس، وهــي نعــم لهــا رســالتها �ف

 ، ف ف ل يكونــون لآبائهــم وأّمهاتهــم قــرّة ع�ي عندمــا تخــرج عــن كونهــا ســكناً ومــودة ورحمــة، والأبنــاء حــ�ي

ف تصبــح للمباهــاة والمفاخــرة،  ، والخيــل حــ�ي ف ف تحبــس، فيحــرم منهــا الفقــ�ي والمســك�ي والأمــوال حــ�ي

ــا الحــّق  ــرج منه ف ل يُخ ــزروع حــ�ي ه، وال ــا غــ�ي ــا به ف ل ينفــع صاحبه وليــس للمنفعــة، والأنعــام حــ�ي

ــاة والممــات.  ي الحي
ــاً عــىل صاحبهــا �ف ــح هّم ــوم تصب المعل

، فهــو متــاع فــاٍن،  ي دنياهــم فيــه عيــب كبــ�ي
  ومّمــا يحســن بنــا أن نــدرك أّن مــا زيــن للنــاس �ف

حتــه الآيــة التاليــة }ُقــْل  ي الآخــرة، وهــذا مــا وضَّ
، وهــو المتــاع والنعيــم المقيــم �ف وهنــاك مــا هــو خــ�ي

ــاُر َخاِلِديــَن ِفيَهــا  َنَْه ــا اْلأ ــاٌت تَْجــِري ِمــْن تَْحِتَه ــَد َربِِّهــْم َجنَّ ٍ ِمــْن َذِلُكــْم ِللَِّذيــَن اتََّقــْوا ِعْن ْ ُئُكــْم ِبَخــ�ي أَُؤنَبِّ

ٌ ِباْلِعَبــاِد{) آل عمــران:15(. اللهــمَّ زيـّـن حياتنــا بالنعــم، ول  ــُه بَِصــ�ي ــِه َواللَّ ــرٌَة َوِرْضــَواٌن ِمــَن اللَّ َوأَْزَواٌج ُمطَهَّ

ــوَن{) الــروم:7(. ــْم َغاِفُل ــِن اْلآِخــرَِة ُه ــْم َع ــا َوُه نَْي ــاِة الدُّ ــَن اْلَحَي ــًرا ِم ــوَن ظَاِه ــا مــن الذيــن }يَْعَلُم تجعلن
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ُسبحانََك ربِّ ُسبحاَنْك

أ. توفيق البدوي 

طولكرم/ فلسطني 

ي سبحانْك سبحانَك ر�ب

ظلمُت النفَس بعصيانك

ي سبحانك ر�ب

يا قاهُر أنت الغفاُر

ي استغفاُر
فعى ينفع�ف

ي  سبحانك ر�ب

ي إيماناً
يا معطي زد�ف

ل أنطُق يوماً بهتاناً

ي  سبحانك ر�ب

ي خطّاُء
خطّاٌء إ�ف

ي أمٌل ورجاُء  لكن �ب

ي      سبحانك ر�ب

سبحانَك ما أَعىل شانَْك

ورجعُت فهْب لي إحسانَْك

سبحانك

ولديَك الجنَُّة والناُر

وعساي أفوُز بغفراِنْك

سبحانك

وهدًى وتقًى واطمئناناً

اىسي قرآنَك واجعْل ن�ب

سبحانك

وُر النَّفِس هي الداُء ورسش

ي رضوانَك أن يقبل تو�ب

سبحانك
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ُ
آتيَك وآثامي ك�ش

 فدموعي باتْت تنهمُر

ي سبحانك ر�ب

ِّي رَحمانا عرفُتَك ر�ب

ي إنسانا
 فضعفُت لكو�ف

ي سبحانك ر�ب

رحماَك إلهي رحماَك

ي بحماَك
 يا ربِّ اقبل�ف

ي سبحانك ر�ب

 يا ربَّ الكوِن وموجده

ما أهنأ عبداً تسعُده                                                                         

ي     سبحانك ر�ب

يا قادُر بل يا مقتدُر

ندماً ومخافَة سلطاِنْك

سبحانك

تُعطي ألطاَفَك ألوانا

ي بحناِنْك
وندمُت فخذ�ف

سبحانك

ما  الحيلُة لما ألقاَك

ي سبحانْك
ا�ت وأَقْل ع�ش

سبحانك

وجعلَت رسولَك سّيَده

بنعيِم حالوِة إيماِنك

سبحانك
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مرضب األمثال
إعداد: أ. هالة عقل

رئيس قسم املطبوعات / دار اإلفتاء الفلسطينية

ــه  ــغ نهايتهــا، فقــد أدبّ ي مــدارج الأخــالق حــ�ت بل
ــه وســلم، �ف ــه علي ّ، صــىل الل ي ــ�ب ارتقــى الن  

اللــه وجعــل أخالقــه أكــرم الأخــالق وأحســنها، قــال تعــال: }َوِإنَّــَك َلَعــىَل ُخُلــٍق َعِظيٍم{)القلــم: 4( فهــو 

ســالم أحســن مــا يكــون مــن الفطــرة الســليمة  ي الإ
، كريــم الخلــق، وهــو �ف ف قبــل النبــّوة الصــادق الأمــ�ي

ي أمــره 
ي العبــادة، وكان عــدلً رحيمــاً خاشــعاً للــه �ف

والُخُلــق الحســن، فقــد كان شــجاعاً كريمــاً مجتهــداً �ف

ــه،  ــر نفس ــىل أم ــوم ع ــه، وكان يق ــة أهل ي خدم
ــه، وكان �ف ــب لنفس ــه ول يغض ــر الل ــب لأم ــه، يغض كّل

ي 
، ويســ�ي �ف ي والفقــ�ي

فيحلــب شــاته، ويُصِلــح نعلــه، وكان متواضعــاً للنــاس كّلهــم، يجيــب دعــوة الغــ�ف

ــة. ــز، ويحنــو عــىل الأطفــال، ويقبــل الهديّ ــان، ويشــهد الجنائ حاجــة النســاء والصبي

َ رســله، وأفضــل َخْلقــه محمــداً، صــىل اللــه  ومــن فضــل اللــه عــىل أمتنــا أن بعــث فيهــم خــ�ي  

ه  ، ختــم اللــه بــه أنبيــاءه، واختصــه دون غــ�ي َ ي الُمْجَتــ�ب عليــه وســلم، فهــو الرســول الُمصطفــى، والنــ�ب

لتــه  ف يفــاً وتكريمــاً لــه، مــا يــدل عــىل جليــل قــدره، وعلــو م�ف ة، ت�ش مــن الرســل بفضائــل وخصائــص كثــ�ي

ُ المرســلون، وكان لــكل أمــة نذيــر منهــا،  عنــد ربــه. ومــا مــن أّمــة إل ولهــا رســول ونذيــر، ولذلــك َكــ�ش

ف جميعــاً، وليــس لأمــة  ّ، صــىل اللــه عليــه وســلم، رســولً ونذيــراً للعالمــ�ي ي إّل أنــه تعــال جعــل النــ�ب

ي أن تشــمل الرســالة النــاس كّلهــم، فــكان كمــا وصــف نفســه صــىل اللــه عليــه 
واحــدة، وهــذا يقتــ�ف

ي اكتمــل بهــا بنــاء الرســل.
وســلم، اللبنــة الــ�ت
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مثل الرسول، صىل الله عليه وسلم، وسائر األنبياء:  

َ َداًرا، َفأَْكَمَلَهــا َوأَْحَســَنَها ِإلَّ  َنِْبَيــاِء َكرَُجــٍل بـَـ�ف ، َوَمَثــُل الأ َقــاَل َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: )َمَثــىِلي  

َمْوِضــُع اللَِّبَنــِة()1( ُبــوَن َويَُقوُلــوَن: َلــْولَ  َلِبَنــٍة، َفَجَعــَل النَّــاُس يَْدُخُلونََهــا َويََتَعجَّ َمْوِضــَع 

ــبه  ــلم، ش ــه وس ــه علي ــىل الل ــول، ص ــث، أن الرس ــذا الحدي ــه له ح ي رسش
ــر �ف ــن حج ــول اب يق  

الأنبيــاء ومــا بعثــوا بــه مــن إرشــاد النــاس ببيــت أسســت قواعــده، ورفــع بنيانــه، وبقــي منــه موضــع بــه 

ي أســاس الــدار المذكــورة، 
ي أن اللبنــة المشــار إليهــا كانــت �ف يتــم صــالح ذلــك البيــت، وزعــم ابــن العــر�ب

ي مــكان يظهر عــدم الكمال 
وأنهــا لــول وضعهــا لنقضــت تلــك الــدار، وظاهر الســياق أن تكــون اللبنــة �ف

ي الــدار بفقدهــا، فيظهــر أن المــراد أنهــا مكملــة محســنة، وإل لســتلزم أن يكــون الأمــر دونهــا كان 
�ف

ائــع  يعــة المحمديــة، مــع مــا مــ�ف مــن ال�ش كمــل بالنســبة إل ال�ش ناقصــاً، فالمــراد هنــا النظــر إل الأ

الكاملــة، قولــه: )لــول موضــع اللبنــة( أي لــول موضــع اللبنــة الــذي يوهــم بنقــص البنيــان، لــكان بنــاء 

، صــىل اللــه عليــه وســلم،  ي ب الأمثــال للتقريــب لالأفهــام، وفضــل النــ�ب ي الحديــث صف
الــدار كامــالً، و�ف

ائــع الديــن. )2( ، وأكمــل بــه رسش ف ، وأن اللــه ختــم بــه المرســل�ي ف عــىل ســائر النبيــ�ي

ــاء  ــادٍة َعْمي ــبل، وعب ــن السُّ ــوس ِم ــل، وطُم ــن الرُّس ٍة م ْ ــ�ت ــىل َف ــال ع ــه تع ــَله الل ــد أرس فق  

يعــة خالــدة  لالأصنــام والأشــجار، َوَجَهالــة َجهــالء، َغَمــر اللــه تعــال البــالد برســالٍة عامــة باقيــة، ورسش

 ، ف نــات، مــا قامــت الأرض والســماوات؛ فــكان ومــا يــزال رحمــًة للعالمــ�ي هاديــة، قائمــٍة عــىل الآيــات البيِّ

. ف ــ�ي ــور المب ــي النُّ ــزال، ه ــه ول ت يعت ــت رسش ــا كان كم

، صىل الله عليه وسلم. ف 1. صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبي�ي

2. فتح الباري: 6/ 559.
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مثل الرسول، صىل الله عليه وسلم، وسائر البرش:  

ي ُهَريـْـرََة، َقــاَل: َقــاَل رَُســوُل اللــِه، َصــىلَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم: )َمَثــىِلي َكَمَثــِل رَُجــٍل اْســَتْوَقَد  َعــْن أَ�بِ  

ــَل  ــا، َوَجَع ــَن ِفيَه ــاِر يََقْع ي النَّ ِ
ي �ف ِ

ــ�ت َوابُّ الَّ ــدَّ ــِذِه ال ــَراُش َوَه ــَل اْلَف ــا َجَع ــا َحْوَلَه ــاَءْت َم ــا أََض ــاًرا، َفَلمَّ نَ

ــاِر، َهُلــمَّ  ْمــَن ِفيَهــا، َقــاَل: َفَذِلُكــْم َمَثــىِلي َوَمَثُلُكــْم، أَنـَـا آِخــٌذ ِبُحَجِزُكــْم َعــِن النَّ يَْحُجزُُهــنَّ َويَْغِلْبَنــُه َفَيَتَقحَّ

)
1

ــا()* ــوَن ِفيَه ُم ي تََقحَّ ِ
ــو�ف ــاِر، َفَتْغِلُب ــِن النَّ ــمَّ َع ــاِر، َهُل ــِن النَّ َع

ــالة  ــه الص ــه علي ــع أمت ــلم، م ــه وس ــه علي ــىل الل ُّ، ص ي ــ�ب ــال الن ــان لح ــث بي ــذا الحدي ي ه
�ف  

ي النــار، فهــو كمــا وصفــه ربــه عــز وجــل: } َعِزيــٌز 
والســالم، فهــو الحريــص عــىل حمايتهــا مــن الوقــوع �ف

يــة،  ي ال�ب
ــْم َحِريــٌص َعَلْيُكــْم {)التوبــة: 128(، فحالــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، كحــال مــن كان �ف َعَلْيــِه َماَعِنتُّ

ات  وأوقــد نــاًرا، ليســتأنس بهــا،  فجعــل الجنــادب والفــراش يقعــن فيهــا، وهــذه عــادة هــذه الحــ�ش

ْمــَن( التقحــم  ة، فإنهــا تــأوي إل هــذا الضــوء. وعــ�ب عــن هــذه الحــال بقولــه: )َويَْغِلْبَنــُه يََتَقحَّ الصغــ�ي

ي الهــالك.
ــه عــن الهــالك وإلقــاء النفــس �ف ــة، ويعــ�ب ب ء مــن غــ�ي روي ي

ي الــىش
هــو الدخــول �ف

ي أمــر شــاق )أَنـَـا آُخــُذ ِبُحَجِزُكــْم( وهــي معقــد 
قــدام والوقــوع �ف : التقحــم الإ ي وقــال الطيــ�ب  

زار، ومــن ال�اويــل موضــع التكــة. قــال الأبهــري: وإنمــا خــص الحجــز؛ لأن محــل الزنــا الــذي هــو  الإ

ي التبعيــد، 
ف �ف أفحــش الفواحــش تحتهــا، أو لأن أخــذ الوســط أقــوى، وأوثــق مــن الأخــذ بأحــد الطرفــ�ي

ــدوا  ّ وأبع ــوا إلي ــ�ف أرسع ــام، والمع ــرط الهتم ــرر لف ــاِر(: ك ــِن النَّ ــمَّ َع ــاِر، َهُل ــِن النَّ ــمَّ َع وقوله:)َهُل

ب رســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، المثــل بوقــوع  : وقــد صف ي أنفســكم عــن النــار، قــال الطيــ�ب

اق، ولتحقــ�ي شــأنها. ــا مــن الحــ�ت ــه بمــا يعقــب التقحــم فيه ــار، لجهل ي الن
الفــراش �ف

كل ذلــك تعريــض لطالــب الدنيــا المتهالــك فيهــا، جعــل عليــه الصــالة والســالم، المهلــكات   

نفــس النــار، وضعــاً للســبب موضــع المســبب، وشــبه إظهــاره بمحــارم اللــه ونواهيــه ببياناتــه الشــافية 

هم ي تحذيرهم مما يرصف
*صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب شفقته صىل الله عليه وسلم، عىل أمته، ومبالغته �ف
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ي مشــارق الأرض 
الكافيــة مــن الكتــاب والســنة، باســتيقاد الرجــل النــار، وشــبه فشــوَّ ذلــك الكشــف �ف

ــان  ــك البي ــم بذل ــدم مبالته ــاس وع ــبه الن ــتوقد، وش ــول المس ــا ح ــار م ــك الن ــاءة تل ــا بإض ومغاربه

ــه  ــه علي ــىل الل ــه، ص ــول الل ــع رس ــذات، ومن ــىل الل ــم ع ــه، وحرصه ــدود الل ــم ح ــف وتعديه والكش

ف المســتوقد، وكمــا أن غــرض  ي النــار، ويغلــ�ب
ي يتقحمــن �ف

وســلم، إياهــم بأخــذ حجزهــم بالفــراش الــ�ت

المســتوقد هــو انتفــاع الخلــق بــه من الهتــداء والســتدفاء وغــ�ي ذلــك، والفــراش لجهلها جعلته ســببا 

لهالكهــا، كذلــك كان القصــد بتلــك البيانــات اهتــداء تلــك الأمــة، واحتماءهــا عمــا هــو ســبب هالكهــم، 

ــه: )آخــذ بحجزكــم( اســتعارة مثلــت  ي قول
ديهــم، و�ف ــة ل�ت وهــم مــع ذلــك لجهلهــم جعلوهــا موجب

ي قعــر بــ�أ مرديــة.)1(
ي منــع الأمــة عــن الهــالك، بحــال رجــل آخــذ بحجــزة صاحبــه الــذي يهــوي �ف

 حالــه �ف

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

ــَن  ــِه ِم ــُه ِب ي اللَّ ِ
ــ�ف ــا بََعَث ــُل َم ــاَل: )َمَث ــِه َوَســلََّم، َق ــُه َعَلْي ِّ، َصــىلَّ الل ي ــ�بِ ــِن النَّ ي ُمــوىَس، َع عــْن أَ�بِ  

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

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

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

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

َمــْن َفُقــَه �ف

ــِه()2(. ــْلُت ِب ــِذي أُرِْس ــِه الَّ ــَدى اللَّ ــْل ُه ــْم يَْقَب َوَل

ب  ّ: َهــَذا مثل صف ي ي تعليقــه عــىل هــذا الحديــث: َقــوَل اْلخطــا�بِ
ي عمــدة القــاري �ف

ي �ف
ذكــر العيــ�ف  

ــِه، َومــن لــم يقبــل اْلهــدى، َفلــم  ه، فنفعــه اللــه، ونفــع ِب لمــن قبــل اْلهــدى َوعلــم، ثــمَّ علــم َغــ�ي

ــَواع، بــل عــىل  ــة أَنْ ــاس عــىل ثاََلثَ ــَذا لــم يَْجَعــل النَّ ــِه. قلــت: فعــىل َه ينفــع ِباْلعلــِم، َولــم يْنَتفــع ِب

ّ: اْلِقْســَمة الثنائيــة ِهــَي المتصــورة، َوَذِلــَك أَن: )أَصــاب ِمْنَهــا طَاِئَفــة(، َمْعطـُـوف  ي ــ�بِ . َوَقــاَل الطَّيِّ ِ
ف ْ نَْوَعــ�ي

ح مشكاة المصابيح: 1/ 233، بترصف. 1. مرقاة المفاتيح رسش

2. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم.
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مرضب األمثال
ا�ت �ي د�ب

أ
ا

اِنَيــة معطوفــة عــىل )َكاَن(، َل عــىل )أَصــاب(. َوقســمت الأَرْض الأول ِإل  عــىل أَصــاب أَرًضــا. و)َكانـَـت( الثَّ

ف العــالي  ي الَحِديــث الطرفــ�ي ِ
ــه قــد ذكــر �ف ــة عــىل عكســها،  َفاْلَحاِصــل أَن النقيــة َوِإل الأجــادب، َوالثَّانِي

ــه: )فقــه(، وذلــك لأن  ــه َواْلعلــم بقول ــل هــدى الل ــن قب ي الضــالل، َفعــ�ب َعمَّ ِ
ــداء، والعــالي �ف ي الهت ِ

�ف

ه وتــرك الوســط، وهــو قســمان: أحدهمــا: الــذي انتفــع  الفقيــه هــو الــذي علــم وعمــل، ثــم علــم غــ�ي

)
1

*(. : الــذي لــم ينتفــع بنفســه، ولكــن نفــع الغــ�ي ي
ي نفســه فحســب، والثــا�ف

بالعلــم �ف

ي تقســيم 
ــام، و�ف ــة أقس ــيم الأرض ثالث ي تقس

ــر �ف ــح( : ذك ح المصابي ي )رسش
ــري �ف ــال المظه وق  

ــه  ــم يرفــع ب ي مــن ل
ــا�ف ، والث : أحدهمــا مــن فقــه ونفــع الغــ�ي ف ــم قســم�ي ــول العل ــار قب ــاس باعتب الن

ي مــن أقســام الأرض، كقســم واحــد، مــن حيــث 
ف الأول والثــا�ف رأســا. وإنمــا ذكــره كذلــك؛ لأن القســم�ي

ي هــو مــا ل ينتفــع بــه، وكذلــك النــاس قســمان: مــن يقبــل، ومــن ل يقبــل. وهــذا 
إنــه ينتفــع بــه، والثــا�ف

ــة  ي الحقيق
ــا �ف ــع. وأم ــن ل ينتف ــه، وم ــع ب ــن ينتف : م ف ــم�ي ــىل قس ــث ع ي الحدي

ــاس �ف ــل الن ــب جع يوج

فالنــاس عــىل ثالثــة أقســام: فمنهــم مــن يقبــل مــن العلــم بقــدر مــا يعمــل بــه، ولــم يبلــغ درجــة 

ــل. ــن ل يقب ــغ، ومنهــم م ــل ويبل ــن يقب ــادة، ومنهــم م ف الإ

ومع�ف هذا التمثيل أن الناس ثالثة أنواع:  

ه، فينتفع وينفع. ي قلبــه، ويعمل به، ويعلمه غــ�ي     النــوع الأول: يبلغــه الهــدى والعلــم، فيحفظه ويح�ي

ي العلــم 
: لهــم قلــوب حافظــة، لكــن ليســت لهــم أذهــان ثاقبــة، ول رســوخ لهــم �ف ي

   والنــوع الثــا�ف

ي العمــل بــه، فهــم يحفظونــه حــ�ت يجــيء 
ي والأحــكام، وليــس لهــم اجتهــاد �ف

يســتنبطون بــه المعــا�ف

أهــل العلــم للنفــع والنتفــاع، فيأخــذه منهــم، فينتفــع بــه، فهــؤلء نفعــوا بمــا بلغهــم. 

    والثالــث: ليســت لهــم قلــوب حافظــة، ول أفهــام واعيــة، فــإذا ســمعوا العلــم ل ينتفعــون بــه، ول 

هــم.  يحفظونــه لنفــع غ�ي

* عمدة القاري: 2 /76 بترصف.
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فالأول: المنتفع النافع وهم العلماء. 

: النافع غ�ي المنتفع وهم النقلة.  ي
والثا�ف

والثالث: غ�ي النافع وغ�ي المنتفع، وهم من ل علم له ول عقل. 

ــدى  ــم واله ــاء الأرض، والعل ــبب إحي ــر س ــر؛ لأن المط ــدى بالمط ــم واله ــبه العل ــا ش وإنم  

 .)
1

القلــوب)* حيــاء  لإ ســببان 

ــه  ــه علي ــه، صــىل الل ــد المســتقاة مــن الأحاديــث المذكــورة آنفــاً، أن رســول الل ومــن الفوائ  

ي  ، فهــو نــ�ب ف ــاء الســابق�ي ــاء الرســل والأنبي ي اكتمــل بهــا بن
ــة الــ�ت وســلم، برســالته الســمحة، كان اللبن

ي دينهــا 
هــا �ف ي حمايــة أمتــه ومنعهــا وصدهــا عــن كل مــا يرصف

الرحمــة والهــدى، الــذي ل يألــو جهــًدا �ف

ي كل مــا 
ــا نحــن المســلمون أن نتبــع ســنته، صــىل اللــه عليــه وســلم، �ف ودنياهــا، ومــن الواجــب علين

ي كل مــا تركــه، فرســول اللــه، صــىل اللــه عليــه وســلم، 
ي كل مــا فعلــه، و�ف

ي كل مــا نهــى عنــه، و�ف
أمــر، و�ف

ي تطبيــق أحــكام القــرآن 
ي تطبيــق القيــم والأخــالق، وقــد كان مــن أعظــم الأمثــال �ف

الأســوة الفاضلــة �ف

ــالق  ــا والأخ ــل العلي ــن المث اً م ــ�ي ف كث ــ�ي ــ�ش أجمع ف والب ــلم�ي ــم المس ي تعلي
ــد �ف ــد جاه ــم، وق الكري

ــه   ــىل الل ــولهم، ص ف لرس ــ�ي ــم، الطائع ف بعقيدته ــك�ي ــن المتمس ــم م ــه  وإياك ــا الل ــدة، جعلن الحمي

ف بســنته،  ، ومــن تبعــه واســ�ت ف وســلم، وبــارك عليــه، وعــىل آلــه الطاهريــن، وأزوجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي إل ي

ح المصابيح: 1/ 251. * رسش
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ا�ت �ي د�ب
أ
ا

اقرأ وتذكر
إعداد: إميان خليل تايه

رئيس قسم النرش والتوزيع / دار اإلفتاء الفلسطينية

، ص39. ي
* ديوان أحمد شو�ت

، صىل الله عليه وسلم: 1 ي ي مدح الن�ب
ي �ف

              يقول الشاعر أحمد شو�ت

نبي الرحمة

َحوَلــُه                   الـــَمالِئُك   ُ َوالـَمـــاَلأ الـــروُح 

تَزَدهــي        َُة  َوالَحظــ�ي يَزهــو  َوالـَعـــرُش 

الُربــا             ضاِحَكــُة  الُفرقــاِن  َوَحـديـَقـــُة 

ــٍل           ــن َسلَس ــالً ِم ــُر َسلَس ــَوحُي يَقطُ َوالـ

ــٌة   ــِظَمت أَســامي الرُســِل َفهــَي َصحيَف نُـ

ُحروِفــِه                بَديــِع  ي 
�ف الـَجـــالَلِة  ِاســـُم 

ــًة       يـــا َخـيـــَر َمــن جــاَء الُوجــوَد تَِحيَّ

َقَســماتُُه       الَّـــذي  ُمـَحـّيـــاَك  َوبَـــدا 

َفُزيَِّنــت          الَســماَء  هللا  ـــَر  بَـشَّ ِبـــَك 

اُء َ بُــ�ش ِبــِه  َوالـُدنـيـــا  ِلـلـديـــِن 

الَعصمــاُء َوالِســدرَُة  َوالـُمـنـَتـــهى 

َغّنــاُء َشـــِذيٌَّة  ِبـالـُتـرُجـمـــاِن 

ُرواُء الَبديــُع  َوالـَقـَلـــُم  َوالـَلـــوُح 

ــٍد طَُغــراُء فـــي الـَلـــوِح َوِاســُم ُمَحمَّ

البــاُء طَــَه  َوِاســُم  ُهـنـاِلـــَك  أَِلـــٌف 

َ ِإل الُهــدى ِبــَك جــاؤوا ف ِمـــن ُمرَســل�ي

اُء الَغــ�ب ِبــَك  ِمـــسكاً  َعـــت  َوتَـَضـوَّ

َوَحـيـــاُء  ُهـــدًى  َوُغـرَّتُـــُه  )*(َحـــقٌّ 
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فوائد االبتالء

  قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: )وِمن رحمتــه، عــز وجــل، أْن نّغص عليهــم الدنيــا وكّدرها؛ 

ــاقهم إل  ــواره، فس ي داره وج
ــم �ف ــم المقي ي النعي

ــوا �ف ــا، ويرغب ــوا إليه ــا، ول يطمئن ــكنوا إليه ــال يس لئ

)
1

 ذلــك بســياط البتــالء والمتحــان؛ فمنعهــم ليعطيهــم، وابتالهــم ليعافيهــم، وأماتهــم لُيحييهــم.)*

ــالمة،  ــباب الس ــأ أس ــك، وهي ــك عن ــن يؤذي ــب م ــب، وجّن ــن تح ــك بم ــه أحاط   وإن الل

ــه  وأرخــى لــك ثــوب الأمــن، وأســدل رخــاء الراحــة، فقــد صــارت لــك الدنيــا دار قــراٍر ل اختبــار، لكّن

ــده  ــكره وتحم ــره، فتش ــا تك ــك بم ــك، وأن يبتلي ــ�ي ذل ــا غ ــذه الدني ي ه
ــر �ف ــبحانه أن يكــون الأم ــاء س ش

ــار” ــا اخت ــد فيم ــه الحم ــك، ول ــم علي ــا أنع ــال م ــكرته ح ــا ش بمثلم

، وعظم الأجر، لما تم�ف رسعة الفرج. نسان قيمة الص�ب    لو علم الإ

اً لك.     م�ت ســتدرك بأن الله ما أحزنك إل ليســعدك، ســُتدرك أن أقى ما مررت به كان خ�ي

” أحد أبواب الجّنة.    لو كانت الدنيا سهلة مي�ة لما كان “الص�ب

ف : مــا الصــ�ب الجميــل ؟ قــال : أن تُبتــىل و قلبــك يقــول الحمــد لله.     قيــل لأحــد الصالحــ�ي

ي فــؤادك، ورأيــت مــن حولــك 
  إن رضيــت هــان عليــك ُمصابــك، واتّســعت رحمــة اللــه �ف

الســكينة تغشــاك  وأنــت   .. ف متخّبطــ�ي يركضــون 

ة: "رضــا النــاس غايــة ل تــدرك"، يتناقلهــا النــاس مبتــورة وغــ�ي مكتملــة،     الحكمــة الشــه�ي

ك،  لــو أكملتهــا، كانــت مــن أروع الحكــم، وهــي: "رضــا النــاس غايــة ل تــدرك، ورضــا اللــه غايــة ل تــ�ت

ك" ــ�ت ــا ل ي ــدرك، وأدرك م ــا ل ي ــرك م فات

ي مصايد الشيطان، ابن القيم، 2/ 275.
* إغاثة اللهفان �ف

الرضا



93

اقرأ وتذكر
ا�ت �ي د�ب

أ
ا

ي حياتــه وهــو يحــاول أن يكــون كمــا يريــده النــاس، 
  وأعلــم أن : أكــ�ب الخارسيــن مــن يمــ�ف

ف يرُزقـــك اللــه الرضــا، لــن  تهزمــك ُدنيــا، ولــن تغلبــك أوجــاع، ســتجتاز الحيـــاة بأمـــان. حــ�ي

ي الدنيا........................ التسبيح
 أّن أجمل رفيق �ف

 وأعظم صديق...................................... القرآن

ي الله
 وأجمل حب......... ........................الحب �ف

 وأك�ب قلب ....................................قلب المؤمن

 وأصدق حب ................................. حب الخالق

 وأجمل فرض ............................... فرض الصالة

 وأجمل دمعة ................... دمعة من خشية الله

 وأعظم شجاعة ........... الخوف من الله عز وجل

 وأجمل جملة ....ل إله إل الله، محمد رسول الله

ٌ ِعْنــَد َربِّــَك  ْ اِلَحــاُت َخــ�ي نَْيــا َواْلَباِقَيــاُت الصَّ   قــال تعــال: }اْلَمــاُل َواْلَبُنــوَن ِزيَنــُة اْلَحَيــاِة الدُّ

)46 أََماًل{)الكهــف:   ٌ ْ َوَخــ�ي ثََوابًــا 

ي الآية زينــة، وليس قيمة.
   الدنيــا بالمــال أيــ�، وبالأولد أحــىل، ولكن تأمل دقة التعبــ�ي �ف

ي جيبــه، بحنانــه ل بســلطانه، 
ي قلبــه، ل بمــا �ف

نســان بمــا يُعــرف، ل بمــا يملــك، وبمــا �ف   الإ

برقتــه ل بقســوته.

ــوا  ــداره الأرض عرف ــه وب ــف ب ــا خس ــه، فلم ــىل مال ــارون ع ــدوا ق ــن حس ــن كالذي ل تك  

مبكــراً أنــت  اعرفهــا  الحقيقــة، 

هل تعلم؟!

املــال والبنــون زينــة الحيــاة الدنيــا
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  قال تعال:  }َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبأَِخيَك{)القصص: 35(

وقال: }ِإْذ يَُقوُل ِلَصاِحِبِه َل تَْحَزْن{ )التوبة: 40(  

ًة َورَْحَمًة{ )الروم: 21( وقال: }َوَجَعَل بَْيَنُكْم َمَودَّ  

ي أوقــات الخــالف، 
ثبــات حســن النوايــا، أو لنســعى لننتــرص عــىل بعضنــا �ف   لــم نُخَلــق لإ

ي زوايــا الهــدم والرتــق..
ي عالقــات صعبــة، ول لننفــق أعمارنــا محشــورين �ف

فف أيامنــا �ف لــم نخلــق لنســت�ف

  كلمة صاِدقة كفيلة بإنهاء الخالف..

ع الخوف من القلوب.. ف   نظرة أمان ست�ف

احة ومّتــكأ للقلوب،    الحيــاة تركــض بشــكل ُمفــزع، والعالقــات ُوِجــدت لتكــون بمثابة اســ�ت

ل تعباً ومشقة لها.

خــاء والمعــروف، ســيظل لهــم  ٍء زائــل إل المــودة، والإ ي
ســبحان مقلــب القلــوب، فــكل ىسش  

ي النفــوس .
الأثــر الكبــ�ي �ف

العالقــات ُخلقــت للراحــة والرحمــة
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ودوائر اإلفتاء الفلسطينية يف محافظات الوطن

املفتي العام يعود األسري املحرر الغضنفر أبو عطوان

ي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية 
ف -المفــ�ت القــدس: عــاد ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي  

ــة  ــاء الفلســطينية، ضــم فضيل فت ــارك – عــىل رأس وفــد مــن دار الإ – خطيــب المســجد الأقــ� المب

ي 
ــ�ت ــطينية، مف ــار الفلس ــدس والدي ــام للق ي الع

ــ�ت ــب المف ــه، نائ ــوض الل ــل ع ــم خلي ــيخ إبراهي الش

داريــة والماليــة، ومصطفــى  ة، ومحمــد جــاد اللــه/ مديــر عــام الشــؤون الإ محافظــة رام اللــه والبــ�ي

ي العــام،  الأســ�ي المحــرر الغضنفــر أبــو عطــوان الــذي رقــد 
أعــرج/ مديــر عــام مكتــب ســماحة المفــ�ت

ــه. ي رام الل
ــاري �ف ــفى الستش ي المش

ــفاء �ف ــر الش ــىل رسي ع

ــه  ــض أقارب ــوان وبع ــو عط ــ�ي أب ــد الأس ــق، وال ــد المراف ــماحته والوف ــتقبال س ي اس
وكان �ف  

وأصدقائــه ومحبيــه، وأكــد ســماحته لالأســ�ي أبــو عطــوان عــىل أن القيــادة الفلســطينية وأبنــاء الشــعب 

ي كافــة يولــون قضيــة الأرسى ُجــّل اهتمامهــم، مثنيــاً عــىل الأرسى البواســل الذيــن ضحــوا 
الفلســطي�ف

ي ومقدســاته وأرضــه، داعياً إل رفــع الظلم عــن الأرسى 
بحرياتهــم مــن أجــل كرامــة الشــعب الفلســطي�ف

ي أن يــرى اليــوم 
وتحريرهــم، ومتمنيــاً الفــرج العاجــل لأرسانــا البواســل جميعهــم، وعــ�ب عــن أملــه �ف

، وأضــاف ســماحته أن الأســ�ي أبــا  ي
الــذي تخلــو فيــه ســجون الحتــالل مــن أبنــاء الشــعب الفلســطي�ف

ع حريتــه مــن الحتــالل، يعــدُّ مثــالً يحتــذى بــه للعالــم أجمــع. وأهــدى ســماحته  ف ف انــ�ت عطــوان  حــ�ي

لالأســ�ي نســخة مــن القــرآن الكريــم وبعضــاً مــن إصــدارات الــدار.

اطا�ت �ش �ف
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ّ الأســ�ي أبــو عطــوان عــن تفاؤلــه بالتحــرر القريــب لشــعبنا وأرضنــا ومقدســاتنا،  بــدوره عــ�ب  

ي وقيادتــه وفصائلــه كافــة، الذيــن 
وانتصــار إرادة أرسانــا، وعــ�ب عــن شــكره لأبنــاء الشــعب الفلســطي�ف

ــد  ــل المزي ــم عم ــالً منه ــم، آم ــون إل جانبه ــم، ويقف ــاندون الأرسى وذويه ــه، ويس ــاندوا قضيت س

ي طياتهــا رائحــة 
ي تحمــل �ف

ليتمكنــوا مــن الخــالص مــن قيــد الأرس. شــاكراً لســماحته هــذه الزيــارة الــ�ت

ــارك. ــ� المب ــجد الأق المس

املفتي العام يشارك يف االحتفال بذكرى الهجرة النبوية الرشيفة

ــار  ــدس والدي ــام للق ي الع
ــ�ت ف – المف ــ�ي ــد حس ــد أحم ــيخ محم ــماحة الش ــارك س ــرام: ش ال  

ي الــذي أقامتــه مديريــة أوقــاف 
ي الحتفــال الديــ�ف

الفلســطينية- خطيــب المســجد الأقــ� المبــارك �ف

يفــة، وتكريــم حفظــة القــرآن الكريــم  شــؤون القــدس لالحتفــال المركــزي بذكــرى الهجــرة النبويــة ال�ش
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ي 
ــت فارقــة �ف يفــة كان ــة ال�ش ف ســماحته أن الهجــرة النبوي ــ�ي ي محافظــة القــدس، وب

ــد �ف ــل التجوي وأوائ

ســالم أخــرج النــاس مــن الظلمــات إل النــور، متحدثــاً عــن المؤاخــاة  ســالمية، وأن الإ تاريــخ الأمــة الإ

ي إيجــاد مجتمــع متماســك كان نــواة للدولــة 
ي ســاهمت �ف

ف المهاجريــن والأنصــار بعــد الهجــرة الــ�ت بــ�ي

ــن  ــخاص الذي ــة الأش ف مكان ــ�ي ــة، وب عي ــوم ال�ش ــة العل ــن أهمي ــماحته ع ــدث س ــا تح ــالمية، كم س الإ

عيــة، والذيــن يحفظــون القــرآن الكريــم، وهنــأ ســماحته هــذه الكوكبــة  يقومــون بدراســة العلــوم ال�ش

ي 
ي الدنيــا والآخــرة، وشــارك �ف

ان حســناتهم �ف ف ي مــ�ي
، الــذي نســأل اللــه أن يكــون �ف نجــاز الكبــ�ي بهــذا الإ

ــة. ــة والديني ــعبية والوطني ــمية والش ــخصيات الرس ــن  الش ــد م ــال العدي الحتف
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املفتــي العــام يشــارك يف حفــل تكريــم طلبــة الثانويــة العامــة يف 

أكادمييــة القــرآن الكريــم

ي العــام للقــدس والديار الفلســطينية- 
ف – المفــ�ت نابلــس: شــارك ســماحة الشــيخ محمد حســ�ي  

ي الحفــل الــذي أقامتــه لجنــة زكاة نابلــس المركزيــة وإدارة مدرســة 
خطيــب المســجد الأقــ� المبــارك �ف

أكاديميــة القــرآن الكريــم، لتكريــم طلبــة الثانويــة العامــة 2020 - 2021م »فــوج جبــل صبيــح«، حيــث 

ي الحــارة بمناســبة تخرجهــم، متمنيــاً لهــم التوفيــق والنجــاح، 
قــدم ســماحته للطــالب وذويهــم التهــا�ف

ي مســاعدة الشــعب 
ورة اختيــار التخصــص المناســب، الذي يســاهم �ف كمــا دعــا ســماحته الطلبــة إل صف

ــا  ــتقلة، وعاصمته ــطينية المس ــة الفلس ــاء الدول ي بن
ــاهم �ف ــا، ويس ــالت جميعه ي المج

ي �ف
ــطي�ف الفلس

يــف. القــدس ال�ش
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املؤمتر العاملي السادس لإلفتاء يكرم سامحة املفتي العام 

ــر   ي المؤتم
ــم �ف ي العال

ــاء �ف فت ــات الإ ــدور وهيئ ــة ل ــة العام ــت الأمان ــه: كرم ــرة/ رام الل القاه  

ــار  ي العــام للقــدس والدي
ف – المفــ�ت ــذي عقــد بالقاهــرة ســماحة الشــيخ محمــد حســ�ي الســادس، ال

ــا  اً عم ــ�ي ي تعب
ــرا�ف ــام الق م ــزة درع الإ ــه جائ ــارك، بمنح ــ� المب ــجد الأق ــب المس ــطينية-  خطي الفلس

ــلم  ــطينية، وتس ــة الفلس ــرصة القضي ، ون ــىلي رسائي ــالل الإ ــة الحت ي مواجه
ة �ف ــ�ي ــود كب ــن جه ــه م بذل

ــار  / مستش ف ــط�ي ــاة فلس ي قض
ــاصف ــاش، ق ــود الهب ــور محم ــالي الدكت ــماحته مع ــن س ــة ع ــدرع نياب ال

ــاش  ــود الهب ــور محم ــالي الدكت ــام مع ــالمية، وق س ــات الإ ــة والعالق ــؤون الديني ــس للش ــيادة الرئي س

ــب  ي مكت
ــد �ف ــاء عق ــالل لق ــطينية، خ ــار الفلس ــدس والدي ي الق

ــ�ت ــماحة مف ــدرع لس ــليم ال ــدوره بتس ب

ي رام اللــه، شــكر فيــه ســماحته الأمانــة العامــة عــىل هــذه اللفتــة الكريمــة، 
ي القضــاة �ف

ديــوان قــاصف

ي باحــات 
ف �ف ف والمرابطــ�ي ي ولــكل المقدســي�ي

وأكــد أن هــذه الجائــزة هــي لــكل أبنــاء الشــعب الفلســطي�ف

ــه  ــت ذات ي الوق
ــداً �ف ــا الأول، مؤك ــة وقبلته ف الأم ــن رسش ف ع ــ�ي ــارك، المدافع ــ� المب ــجد الأق  المس
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ي 
عــىل جهــود القيــادة الفلســطينية ممثلــة بســيادة الرئيــس محمــود عبــاس »أبــو مــازن« حفظــه اللــه �ف

ف ودعمهــم بــكل الســبل، والذيــن يعانــون مــن ويــالت الحتــالل والحصــار المفروض  مــؤازرة المقدســي�ي

ــعب  ــوق الش ــىل حق ــد ع ــة، للتأكي ــبات كاف ي المناس
ــداً �ف ــو جه ي ل تأل

ــ�ت ــة، وال ــة المقدس ــىل المدين ع

يف. ، وإقامة الدولــة الفلســطينية، وعاصمتها القــدس ال�ش ي حــق تقريــر المصــ�ي
ي وثوابتــه �ف

 الفلســطي�ف

ف مــن قبــل الأمانــة العامــة  بــدوره اعتــ�ب الدكتــور محمــود الهبــاش أن تكريــم  الشــيخ محمــد حســ�ي

ي المســجد 
ف ورباطهــم �ف ي العالــم هــو بمثابــة رســالة دعــم وإســناد لصمــود المقدســي�ي

فتــاء �ف لــدور الإ

اً أن هــذا  ف جميعــاً، معتــ�ب ف هــي قضيــة المســلم�ي الأقــ� المبــارك، وتأكيــد عــىل أن قضيــة فلســط�ي

ــالل  ــة الحت ي مواجه
ة �ف ــ�ي ــود كب ــن جه ــه م ــا بذل ــ�ي عم ــو تعب ــام ه ي الع

ــ�ت ــماحة المف ــم لس التكري

ــارك.  ــة الفلســطينية والقــدس والمســجد الأقــ� المب ، ونــرصة للقضي ــىلي رسائي الإ
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املفتي العام يلتقي  رئيس هيئة مكافحة الفساد 

ي العام للقــدس والديار الفلســطينية 
ف - المفــ�ت رام اللــه: التقــى ســماحة الشــيخ محمد حســ�ي  

-  خطيــب المســجد الأقــ� المبــارك، رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد معــالي الأســتاذ رائــد رضــوان، 

. ف ــ�ي ف الجانب ــ�ي ك ب ــ�ت ــل المش ــة العم ــاون وآلي ــز التع ــبل تعزي ــه س ــث مع وبح

ي مــن خــالل 
ــ�ف ــة التعــاون مــع القطــاع الدي ــة مكافحــة الفســاد عــىل أهمي وأكــد رئيــس هيئ  

ــم  ــث ت ــيحية، حي ــالمية المس س ــة الإ ــطينية والهيئ ــاء الفلس فت ــاف ودار الإ ــل وزارة الأوق ــا مث كائه رسش

هــا، هدفــت  ف ورش عمــل ومؤتمــرات ونــدوات ودورات تدريبيــة وغ�ي ات الأنشــطة مــا بــ�ي تنفيــذ عــ�ش

. ي
ي المجتمــع الفلســطي�ف

اهــة والحوكمــة والشــفافية �ف ف مــن خاللهــا إل تعزيــز قيــم ال�ف

ي 
مــن جانــب آخــر تبــادل ســماحته والأســتاذ رضــوان الحديــث حــول الأوضــاع الصعبــة الــ�ت  

ي القــدس، ومــا يتعرضــون لــه مــن مضايقــات مــن قبــل ســلطات 
ي �ف

يعيشــها أبنــاء الشــعب الفلســطي�ف

ي تقــوم بهــا ســلطات الحتــالل وقطعــان مســتوطنيها بحــق 
الحتالل،وآخــر التطــورات والنتهــاكات الــ�ت

ــارك.  ــ� المب ــجد الأق المس
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ــا يعــزز  ــاء فيم فت ــاون مــع دار الإ ــىل التع ــة ع ــه، شــدد رضــوان عــىل حــرص الهيئ ــن جانب م  

ــة  اتيجية الوطني ــ�ت س ــة الإ ــتناداً إل الخط ــة اس ــعى الهيئ ــث تس ــاد، حي ــر الفس ــة بمخاط ــود التوعي جه

ــات  ــع القطاع ك م ــ�ت ــل المش ــاق العم ــح آف ــاد، لفت ــة الفس ــة ومكافح اه ف ــز ال�ف ــة، لتعزي ــ�ب القطاعي ع

والمؤسســات والهيئــات المحليــة كافــة، للوصــول إل مكونــات المجتمــع جميعهــا.

 املفتي العام  يلتقي رئيس  بلدية الرام

ــار  ــدس والدي ــام للق ي الع
ــ�ت ف – المف ــ�ي ــد حس ــد أحم ــيخ محم ــماحة الش ــام س ــدس: ق الق  

فتــاء الفلســطينية ضــمَّ  الفلســطينية-  خطيــب المســجد الأقــ� المبــارك ، عــىل رأس وفــد مــن دار الإ

داريــة والماليــة، والســيد مصطفــى أعــرج  كالً مــن الســيد محمــد جــاد اللــه، مديــر عــام الشــؤون الإ

ي العــام، بزيــارة لبلديــة الــرام، التقــى خاللهــا الحــاج أبــا إيهــاب 
مديــر عــام مكتــب ســماحة المفــ�ت

تيــم- رئيــس بلديــة الــرام، والأخ خليــل فرحــان المديــر التنفيــذي للبلديــة، ودار الحديــث حــول مجمل 

ي التصــدي 
فتــاء �ف ي تواجــه مدينــة القــدس والمقدســات الفلســطينية، ودور دار الإ

التحديــات الــ�ت

ف  ي خدمــة المواطنــ�ي
رسائيليــة الهادفــة لتهويــد القــدس والمقدســات، ودورهــا كذلــك  �ف للمخططــات الإ

ــطينية. ــة الفلس ــل القضي ومجم
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  بــدوره أطَْلــَع رئيــس البلديــة ســماحة الشــيخ والوفــد المرافــق عــىل برامــج البلديــة وخططهــا 

ي تواجههــا.
وإنجازاتهــا، ومجمــل العقبــات الــ�ت

ــارة  ــذه الزي ــىل ه ــام ع ي الع
ــ�ت ــماحة المف ــم س ــاب تي ــو إيه ــكر الأخ أب ــاء ش ــام اللق ي خت

و�ف  

ي الــذي يســتحق أفضــل الخدمــات.
ي تغــذي الأمــل لزيــادة خدمــة المواطــن الفلســطي�ف

الهادفــة، الــ�ت

ــدس  ــري يف الق ــا يج ــب م ــن عواق ــذر م ــىل يح ــاء األع ــس اإلفت مجل

واملســجد األقــى املبــارك

والديــار  للقــدس  العــام  ي 
المفــ�ت  – ف  محمــد حســ�ي الشــيخ  ســماحة  تــرأس  القــدس:   

ف بعــد  ف والثامنــة والتســع�ي ف الســابعة والتســع�ي فتــاء الأعــىل، الجلســت�ي الفلســطينية- رئيــس مجلــس الإ

ــة  ــة الحتاللي ــة للحمل ــب الوخيم ــن العواق ــس م ــا المجل ــذر فيه ــىل، ح ــاء الأع فت ــس الإ ــة لمجل المائ

ي 
المســعورة ضــد القــدس والمســجد الأقــ� المبــارك، حيــث تقــوم ســلطات الحتــالل بأعمــال حفــر �ف

ف المجلــس  ّ ف اليهــود بإقامــة طقوســهم الدينيــة، وبــ�ي اق، وذلــك للســماح للمتطرفــ�ي منطقــة ســاحة الــ�ب
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ي أساســات المســجد الأقــ� المبــارك، ل ســمح اللــه- مــن جانــب 
أن هــذه الحفريــات يمكــن أن تؤثــر �ف

براهيمــي، إذ إنهــا  ي المســجد الإ
ميــم �ف آخــر حــذر المجلــس مــن عرقلــة ســلطات الحتــالل أعمــال ال�ت

ي الوقــت الــذي تقــوم فيــه 
ي المســجد، �ف

عمــار �ف ي تحتــاج إليهــا لجنــة الإ
عمــار الــ�ت تمنــع إدخــال مــواد الإ

ف اليهــود ممــا يعمــل عــىل تغيــ�ي  نشــاء مصاعــد  للمتطرفــ�ي هــذه الســلطات بأعمــال حفــر وتوســعة لإ

ي الخليــل، وطالــب المجلــس العالــم أجمــع ومنظمــات وهيئــات حقــوق 
براهيمــي �ف معالــم المســجد الإ

ائع الســماوية. ف والمواثيــق وال�ش ورة التدخــل لوقــف هــذه الحفريــات المخالفــة للقوانــ�ي نســان بــرصف  الإ

 

نائــب املفتــي العــام يشــارك يف مؤمتــر علمــي حــول الخطــاب 

الفلســطيني الســيايس  اإلســالمي 

ــار  ــدس والدي ــام للق ي الع
ــ�ت ف – المف ــ�ي ــد حس ــيخ محم ــماحة الش ــن س ــة ع ــه: نياب رام الل  

ــدس  ــام للق ي الع
ــ�ت ــب المف ــه- نائ ــوض الل ــل ع ــم خلي ــيخ إبراهي ــة الش ــارك فضيل ــطينية، ش الفلس

ــاف  ــه وزارة الأوق ــي نظمت ــر علم ي مؤتم
ة- �ف ــ�ي ــه والب ــة رام الل ي محافظ

ــ�ت ــطينية، مف ــار الفلس والدي

ــت  ــه، تح ــة رام الل ــ�ح بلدي ي م
ــي، �ف ــن القوم ــاث الأم ف لأبح ــط�ي ــد فلس ــة، ومعه ــؤون الديني والش

ي )الجــذور- الواقــع- المســتقبل(.
ســالمي الســياىسي الفلســطي�ف عنــوان »الخطــاب الإ
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ســالمي يجــب  ف فيهــا أن الخطــاب الإ ّ ي الجلســة الفتتاحيــة للمؤتمــر كلمــة بــ�ي
وألقــى فضيلتــه �ف  

ــم  ــن قي ــنة، وم ــرآن والس ــن الق ــتنبطة م ــة مس عي ــكام رسش ــن أح ــة، وم ــدة واضح ــن عقي ــق م أن ينطل

ــاب  ــى، وأّن الخط ــب أن تراع ــة يج ــد خصوصي ي توج
ــطي�ف ي الفلس

ــ�ف ــع الوط ــل الوض ي ظ
ــالمية، و�ف إس

ســالمي كمــا الخطــاب الدعــوي منفتــح ومــرن، ولــه جــذور فكريــة وأصــول يســتند إليهــا بعيــداً عــن  الإ

ــه. ــ�ي محّل ي غ
ــدد �ف ــالق والتش ــب والنغ التعص

 

ســالمي عــن التبعيــة العميــاء، وعــن  ورة النــأي بالخطــاب الســياىسي الإ وأّكــد فضيلتــه عــىل صف  

تســّيس الديــن بمــا ل يخــدم الديــن.

ام  ف فتــاء الفلســطينية تقــوم عــىل العتــدال واللــ�ت وأشــار فضيلتــه إل أن فتــاوى دار الإ  

ــالً  ــف، عم ــي المخال ــرأي الفقه ام ال ــ�ت ــع اح ــوده، م ــد أو وج ــر أح ــاء فك ــي، دون إلغ ع ــم ال�ش بالحك

بمنهــج صــواب الــرأي وخطــأ المخالــف، مــع احتمــال أن يكــون العكــس هــو الصحيــح.

ي تحقيــق الغايــات مــن عقــده، والتوفيــق 
ي نهايــة كلمتــه، تمــ�ف فضيلتــه النجــاح للمؤتمــر �ف

و�ف  

ي خدمــة وطننــا الحبيــب.
للجميــع �ف



سراء ل�ة ال�إ م�ج

106

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

ــه،  ــاد ديري ــد إي ــاحور الرائ ــت س ــة بي ط ــر رسش ــارة لمدي ــه بزي ــام فضيلت ــر؛ ق ــب آخ ــن جان م  

الجديــد. منصبــه  لتوليــه  لــه،  ي 
التهــا�ف مقدمــا 

مفتي محافظة بيت لحم يشارك يف ورشة عمل ونشاطات أخرى

ي 
ي محافظــة بيــت لحــم- �ف

بيــت لحــم: شــارك فضيلــة الشــيخ عبــد المجيــد العمارنــة – مفــ�ت  

ــا أرس  ــكالت تواجهه ــل لمش ــكلة؟ أم ح : مش ي
ــطي�ف ــع الفلس ي المجتم

ــالق �ف ــوان: الط ــل بعن ــة عم ورش

ــا«  ــات تجنبه ــطينية؟ وإمكان فلس

وذلــك بدعــوة مــن جمعيــة  مركــز 

الجتماعــي  النفــىي  رشــاد  الإ

ي جامعــة 
ي عقــدت �ف

للمــرأة، والــ�ت

ــة. ف الأهلي ــط�ي فلس
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ــرة  ــرى الهج ــال بذك ي الحتف
ــارك �ف ــة، وش ــذي للمحافظ ــس التنفي ــاع المجل ي اجتم

ــارك �ف وش  

ي مســجد عمــر بــن الخطــاب ومســجد 
يفــة، والــذي أقامتــه مديريــة أوقــاف بيــت لحــم �ف  النبويــة ال�ش

ي 
ــارك �ف ــاد، وش ــن زي ــارق ب ط

حفــل تخريــج الفــوج الثالــث 

يــن »فــوج  والرابــع والع�ش

جامعــة  لطــالب  الأغــوار« 

كمــا  المفتوحــة،  القــدس 

ي إلقــاء العديــد مــن 
شــارك �ف

الــدروس الدينيــة وإصــالح 

إل  ضافــة  بالإ  ، ف البــ�ي ذات 

مــن  العديــد  ي 
�ف المشــاركة 

ــن  ــد م ــن العدي ــث ع ــا الحدي ــاول فيه ــة، تن ــالم المحلي ع ــائل الإ ــف وس ــ�ب مختل ــة ع ــج الديني ام ال�ب

ي حياتهــم.
ف �ف ي تهــم المواطنــ�ي

الموضوعــات المختلفــة والــ�ت

مفتي محافظة سلفيت يلقي محارضة دينية ونشاطات أخرى

ــة  ي محافظ
ــ�ت ــد – مف ــاج محم ــف الح ــد يوس ــور محم ــيخ الدكت ــة الش ــى فضيل ــلفيت: ألق س  

شــاعة وأثرهــا عــىل المجتمــع« نظمتهــا مفوضيــة التوجيــه الســياىسي  ة بعنــوان: »الإ ســلفيت- محــاصف

ي 
�ف ي 

النســا�أ النــادي  ي 
�ف ي 

والوطــ�ف

حفــل  ي 
�ف شــارك  كمــا  المحافظــة، 

النبويــة  الهجــرة  ذكــرى  إحيــاء 

مديريــة  أقامتــه  الــذي  يفــة  ال�ش

ي الحتفال 
أوقــاف ســلفيت، وشــارك �ف

التوجيــه  مديريــة  نظمتــه  الــذي 

ي محافظــة أريحا 
ي �ف

الســياىسي والوطــ�ف

ي المحافظة.
ي مركــز الطفــل �ف  لمنتســ�ب
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مفتي محافظة نابلس يشارك يف مؤمتر علمي ونشاطات أخرى

ي محافظــة 
نابلــس: شــارك فضيلــة الشــيخ أحمــد شــوباش – مفــ�ت  

ي تونــس عــ�ب 
ي جامعــة الزيتونــة �ف

ي أعمــال مؤتمــر علمــي عقــد �ف
نابلــس- �ف

ــة«    ــوان: »أخطــاء البحــث العلمــي مــن خــالل نمــاذج تطبيقي ــة zoom بعن تقني

ي يقــع بهــا الباحثــون،
 والــذي تــم فيــه تســليط الضــوء عــىل الأخطــاء الــ�ت

ي المقالة والأطروحة العلمية.
ومواصفات البحث العلمي �ف

ــة،  ــاجد المحافظ ــف مس ي مختل
ــة �ف ــدروس الديني ــة وال ــب الجمع ــن خط ــد م ــى العدي وألق  

امــج الدينيــة عــ�ب مختلــف  ي العديــد مــن ال�ب
تنــاول فيهــا العديــد مــن الموضوعــات، وشــارك �ف

ف وأســئلتهم، وشــارك  عــالم المحليــة، أجــاب خاللهــا فضيلتــه عــن استفســارات المواطنــ�ي وســائل الإ

. ف ــ�ي ــالح ذات الب ــىل إص ــل ع ــائرية، والعم ــة العش ــات العائلي اع ف ــات وال�ف ــن الخالف ــد م ــل العدي ي ح
 �ف

مفتي محافظة جنني يشارك يف ورشة عمل ونشاطات أخرى

ــل  ــة عم ي ورش
- �ف ف ــ�ي ــة جن ي محافظ

ــ�ت ــرب – مف ــو ال ــد أب ــيخ محم ــة الش ــارك فضيل : ش ف ــ�ي جن   

، حيــث تحــدث فضيلتــه عــن  ي
حــول الفســاد الأرسي وأســباب الطــالق، أقامتهــا دائــرة العمــل النســا�أ

الفســاد الأرسي الــذي يهــدم، الأرسة ويــؤدي إل الطــالق، مبينــاً أهميــة الحفــاظ عــىل الأرسة، وأن اللــه 

ي 
ف تقــوم عــىل المــودة والمحبــة، وشــارك �ف ف الزوجــ�ي ع الــزواج وجعــل العالقــة بــ�ي ســبحانه وتعــال رسش

ي بدعــوة مــن الجمعيــة، حــول الطــالق قبــل الدخــول، تحــدث 
ي جمعيــة العمــل النســا�أ

نــدوة عقــدت �ف

وط  ، مبينــا رسش ف وطــه، وأهميــة حســن الختيــار للزوجــ�ي ي عقــد الــزواج ورسش
طبــة وأثرهــا �ف فيهــا عــن الِخْ

عــاً عــىل تكويــن أرسة،  ف رجــل وامــرأة تحــل لــه رسش عقــد الــزواج وأركانــه، وأن عقــد الــزواج هــو اتفــاق بــ�ي



109

اطا�ت �ش �ف باقة من نشاطات وأخبار مكتب املفتي العام 

يكهــا، وألقــى  ســالم المــرأة حريــة اختيــار رسش ، ومــن هنــا أعطــى الإ ي
اصف وأن هــذا العقــد ل يتــم إل بالــ�ت

اعــات  ف ي حــل العديــد مــن ال�ف
ضافــة إل مشــاركته �ف العديــد مــن خطــب الجمعــة والــدروس الدينيــة، بالإ

عــالم  امــج الدينيــة، عــ�ب مختلــف وســائل الإ ي العديــد مــن ال�ب
والخالفــات العائليــة والعشــائرية، و�ف

ي ناقشــت العديــد مــن الموضوعــات الدينيــة والثقافيــة والجتماعيــة.
المحليــة، والــ�ت
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السؤال الثاين: ما ..................؟

 1. خ�ي الزاد 

 2. مع�ف الغلول

ي 
ــل �ف ــل الأفض ــات العم ي درج

ــان �ف يم ــالي لالإ ــر الت  3. الأم

ــالم س الإ

، صىل الله عليه وسلم ي  4. اليوم الذي بعث فيه الن�ب

، صىل الله عليه وسلم ي  5.  أسماء بنات الن�ب

ف ي سبقت تحرير القدس من الصليبي�ي
 6. المعركة ال�ت

 7. مدة عدة المتو�ف عنها زوجها

ي صالة الجنازة
 8. حكم سجود السهو �ف

ف ي النفقة عىل الزوج�ي
 9. ضابط تحديد الكفاية �ف

ي تسقط أرضاً
ي لقمة الطعام ال�ت

نة الواردة �ف  10. السُّ

    السؤال الثالث: كم ..................؟

ي العالم
* تبلغ كمية الغذاء المهدور سنوياً �ف

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

ة مامال  * تقع مق�ب

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 156

مجلة اإلسراء
 مديرية العالقات العامة واإلعالم/ دار اإلفتاء الفلسطينية

ص.ب : 20517 القدس الشريف
ص.ب : 1862 رام هللا

    السؤال األول: من................؟

ــه  ــىل الل ــول، ص ــا الرس ــذان أوصاهم ــان الل  1.الصحابي

ا ول يُنفــرا عليــه وســلم، بــأن يُيــ�ا ول يُعــ�ا، ويُبــ�ش

ي بدر
اء الذي قتل �ف  2. ابن أم الرُّبيع بنت ال�ب

ي الــذي قــال للرســول، صــىل اللــه عليــه   3. الصحــا�ب

ء إل  ي
َّ مــن كل ىسش ي بــادئ الأمــر: )لأنــت أحــبُّ إلي

وســلم، �ف

) ــىي ــن نف م

 4. القائل:

 أ . ل تظلمنَّ إذا ما كنت مقتدراً        فالظلم ترجع عقباه إل الندم

ي     وخــ�ي منك لم تلد النســاء
 ب . وأفضــل منــك لــم تــَر قط عيــ�ف

ي ربيــع الأول
ي المرســل       ميــالد أحمــد �ف  ت . أهــالً بميــالد النــ�ب

ي        لك تجاوزت نفىي إل العلياء
ث . يا صاحب الخلق العظيم محب�ت

ي الدنيــا وقــد     تبلــغ الحاجــة فيهــا بالأقــل
كــ�ش �ف  ج . نبتغــي الأ

ور النفس هي الداء ي خطّاء                    ورسش
 ح . خطّاء إ�ف

ي رضوانك ي أمل ورجاء                     أن يقبل تو�ب      لكن �ب

 5. صاحب كتاب: 

ي معرفة الأقاليم
 أ . أحسن التقاسيم �ف

 ب . ُمعجم البلدان

مسابقة العدد 156
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السؤال األول:

 • عنــد أكــ�ش المف�يــن هــو إبراهيــم، عليــه الســالم، وقيــل: 

هــو محمــد، صــىل اللــه عليــه وســلم

 • محمد، صىل الله عليه وسلم

 • أصحاب المال الكث�ي

 • 1. شيخ زان 2. وملك كذاب  3. وعائل مستك�ب

ــه حــ�ت  ــر الل ي جماعــة، ثــم قعــد يذك
 • مــن صــىل الغــداة �ف

ف ــ�ي ــم صــىل ركعت ــع الشــمس، ث تطل

 • الشيخ شمس الدين الديروطي

 • إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل

َتُه...( ــٌل ُجمَّ ي ُحلَّــٍة، تُْعِجُبُه نَْفُســُه، ُمرَجِّ ِ
ي �ف   • )بَْيَنَمــا رَُجــٌل يَْمــىشِ

 • الرسول، صىل الله عليه وسلم
ي أو�ف  •  ابن أ�ب

 • ابن كث�ي

ي  • الشيخ عبد العزيز أحمد الدم�ي

 • الشيخ عمار بدوي

 • زهدي  حنتولي

السؤال الثاين:

 • ذو الحليفة

 • يوم عرفة

ــع  ــجد وض ي مس
ــا�ف ــة 3. ث ــة الأول والثاني رساء 2. القبل  • 1. الإ

ي تشــد إليهــا الرحــال
ــ�ت ــة ال ي الأرض 4. مــن المســاجد الثالث

�ف

 • إذا كان بمعــ�ف المســافة يذكــر ويؤنــث/ وإذا كان بمعــ�ف 

ــث  ــب فيؤن النس

 • حرام

 • تجوز

 السؤال الثالث:

ف الحجر الأسود وباب الكعبة  • ما ب�ي

ي بلدة سلوان
 • �ف

السؤال الرابع:

 • قبيل فجر يوم الجمعة 21/ 5/ 2021م

 • إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وطعامه

  

الفائزون يف مسابقة العدد 154

1.أبان سامي برغويث                          رام الله                                                    250

2.راشد عدنان عبيد الله                       بيت لحم                                                   250

3. أمل يوسف مطر                                بيت لحم                                                   250

4. إرساء حكمت غزة                              طولكرم                                                     250

5. حليمة سيد دعاجنة                          الخليل                                                        250

6. لينة إحسان عاشور                          غزة                                                              250 

اسم الفائز                                           العنوان                                   قيمة الجائزة

إجابة مسابقة العدد 154
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رساء« وقرائهــا الكرام، فإننــا نتوجه إل أصحــاب الفضيلة ف مجلــة »الإ حرصــاً عــىل التواصــل ب�ي  

وا مجلتهم بالكتابة، لالســتفادة مــن عطائهم العلمــاء وأصحــاب الأقــالم مــن الأدباء والمفكريــن أن يــ�ش

ف أن تصــل مشــاركاتهم المختلفــة مــن المقــالت والأبحــاث والقصائد الشــعرية الهادفة،  الكريــم، آملــ�ي

إضافــة إل ملحوظاتهــم الســديدة، علمــاً أن موضوعــات المجلــة متنوعــة، تشــمل المجــالت الدينيــة 

هــا، ويخصــص لــكل موضــوع ينــ�ش مكافــأة ماليــة جيــدة. نســانية والثقافيــة والعلميــة وغ�ي والإ

ورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها : ونلفت النتباه إل صف  

، أو باليد. ي
و�ف لك�ت يد الإ ها عىل الحاسوب، وترسل ع�ب ال�ب  1. طباعة المادة المراد ن�ش

 2. أل يزيد المقال عن ) 1500( كلمة، والبحث عن ) 3000 ( كلمة.

 3. كتابة نصوص الآيات مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.

ة، وأن تكــون مشــكَّلة، وصحيحــة، ويلــزم بيــان رأي علمــاء   4. تخريــج الأحاديــث مــن مظانهــا المعتــ�ب

ي صحيحــي البخــاري ومســلم.
ي مــدى صحتهــا، إن لــم تكــن مرويــة �ف

الحديــث �ف

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�ف

رساء  ي مجلــة الإ
هــا، ســواء �ف ورة تجنــب إرســال مقــالت أو أبحــاث ســبق ن�ش مــع التنبيــه إل صف  

ــة . وني ــع إلك�ت ــالت أو مواق ــن مج ــوخة ع ــالت منس ــال مق ــن إرس ــاع ع ــة إل المتن ــا، إضاف ه أو 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    


