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السعادة عطر ال تستطيع أن ترشه على 
من حولك دون أن تعلق به قطرات منه. ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: ((إذا سمعتم اإلقامة فامشوا 

إلى الصالة، وعليكم بالسكينة والوقار، وال تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا))
عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: ((إذا سمعتم اإلقامة فامشوا 

إلى الصالة، وعليكم بالسكينة والوقار، وال تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا))
عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: ((إذا سمعتم اإلقامة فامشوا  —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy



.




 .

سبط ابن الجوزي

كان للعلمــاء دور كبيــر فــي تزعم ردود األفعال الشــعبية ضد أي تخــاذل أو تفريط 
يلمســونه من جانب زعمائهم السياســيين، فقد اعتبر المسلمون في بالد الشام أن 
معاهدة السالم التي عقدها السلطان األيوبي الكامل مع اإلمبراطور فريدريك الثاني 
في 27 جمادي األول عام 626هـ/23نيســان(إبريل) 1229م والتي تقضي بتســليم 
القدس للصليبيين كارثة حقيقية، وكان رد الفعل الشــعبي عنيفًا ضد السلطان الذي 
في 27 جمادي األول عام 626هـ/23نيســان(إبريل) 1229م والتي تقضي بتســليم 
القدس للصليبيين كارثة حقيقية، وكان رد الفعل الشــعبي عنيفًا ضد السلطان الذي 
في 27 جمادي األول عام 626هـ/23نيســان(إبريل) 1229م والتي تقضي بتســليم 

برر موقفه بقوله" إنا لم نسمح للفرنج إال بكنائس وأدر(أديرة) خربة والحرم وما فيه 
من الصخرة المقدســة وسائر المزارات بأيدي المســلمين على حاله وشعار اإلسالم 
قائم على ما كان عليه، ووالي المسلمين متحكم على رساتيقه وأعماله"، وعلى الرغم 
من ذلك فقد "اســتعظم المسلمون ذلك وأكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم ما ال 
يمكن وصفه"، وعندما قرر الكامل تطبيق االتفاقية على أرض الواقع "نودي بالقدس 
بخروج المسلمين وتسليم القدس إلى الفرنج، فوقع في أهل القدس الضجيج والبكاء 
والصــراخ والعويل، وحضر األئمة والمؤذنون من القــدس إلى مخيم الكامل، وأذنوا 

على بابه في غير وقت األذان، فعز عليه ذلك".
وكان الشــيخ الفقيه الواعظ المؤرخ يوسف بن عبد اهللا المشهور بسبط ابن الجوزي  
(توفي 654 هـ/1256 م) ابن بنت العالم ابن الجوزي على رأس أولئك العلماء الذين 
وقفوا في وجه الكامل وتخاذله وتســليمه للقدس، وقد عقد مجلسًا للوعظ ذكر فيه 
(توفي 654 هـ/1256 م) ابن بنت العالم ابن الجوزي على رأس أولئك العلماء الذين 
وقفوا في وجه الكامل وتخاذله وتســليمه للقدس، وقد عقد مجلسًا للوعظ ذكر فيه 
(توفي 654 هـ/1256 م) ابن بنت العالم ابن الجوزي على رأس أولئك العلماء الذين 

فضائل بيت المقدس، وما حل بالمســلمين من تســليمه إلى الصليبيين وقد وصف 
هو نفســه ذلك المجلس وردة الفعل الشعبية اإلسالمية على تسليم الكامل القدس 
للصليبييــن بقوله: بأنه عندما وصلت أخبار تســليم الكامل للقدس " قامت القيامة 
في جميع بالد اإلسالم، واشتدت العظائم، بحيث أقيمت المآتم، وأشار الملك الناصر 
داود إلى أن أجلس بجامع دمشــق، وأذكر ما جــرى على البيت المقدس، فما أمكنني 
مخالفته، ورأيت من جملة الديانة الحمية لإلســالم موافقته، فجلست بجامع دمشق، 
وحضر الناصر داود، على باب مشــهد علي، وكان يومًا مشــهورًا، لم يتخلف من أهل 
دمشــق أحد"، وأورد كالمًا كثيرًا عــن ذلك الحادثة العظيمــة والمصاب الجلل الذي 
وحضر الناصر داود، على باب مشــهد علي، وكان يومًا مشــهورًا، لم يتخلف من أهل 
دمشــق أحد"، وأورد كالمًا كثيرًا عــن ذلك الحادثة العظيمــة والمصاب الجلل الذي 
وحضر الناصر داود، على باب مشــهد علي، وكان يومًا مشــهورًا، لم يتخلف من أهل 

أصاب األمة.
وقد وصف المؤرخ ابن واصل الذي حضر مجلس سبط ابن الجوزي بأنه " كان مجلسًا 

عظيمًا.. ارتفع ضجيج الناس وبكاؤهم، فلم ير إال باكيا أو باكية".
وقد وصف المؤرخ ابن واصل الذي حضر مجلس سبط ابن الجوزي بأنه " كان مجلسًا 

عظيمًا.. ارتفع ضجيج الناس وبكاؤهم، فلم ير إال باكيا أو باكية".
وقد وصف المؤرخ ابن واصل الذي حضر مجلس سبط ابن الجوزي بأنه " كان مجلسًا 

واستشــهد سبط ابن الجوزي بأبيـات شــعرية للتنديد بفعل السلطان الكامل، ومن 
هذه األبيات:

لتبك على القدس البالد بأسرها                          وتعلن باألحزان والترحات.
على قبة المعراج والصخرة التي                       تفاخرت ما في األرض من صخرات.

مدارس آيات خلت من تالوة                            ومنزل وحي مقفر العرصات.
وقد روى ســبط ابن الجوزي أن الشــيخ أبو قدامة الشــامي بعثت إليه امرأة بخصل 
شــعرها وقالت له: اجعله قيدا لفرسك في ســبيل اهللا، قال: فعملت من الشعور التي 
اجتمعت عندي شكال لخيل المجاهدين، وقد استغل السبط تلك الشعور لشحذ همم 
المجاهديــن للغزو والجهاد ضــد الصليبيين الذين كانوا يخرجــون من عكا لإلغارة 
على نابلس، فذكر بأنه أمر بإحضار الشــعور وكانت ثالثمائة شكال، فلما رآها الناس 
صاحــوا صيحة عظيمة وقطعوا مثلها، وخرجت جموع أهل دمشــق وضياعها والتقوا 
بالســلطان األيوبي المعظم عيســى في نابلس ســنة 607هـ/1211م واجتمع بهم 
في مســجد المدينة حيث عرض السبط على الســلطان الشعور فقام بوضعها "على 

صدره وجعل يبكي".
وبعد استكمال االستعدادات تحركت جموع المقاومة الشعبية بزعامة الشيخ السبط 
نحــو عكا وهاجمــت المعاقل الصليبية حــول المدينة وأخربوا وأســروا ثم عادوا إلى 

نابلس.
فما لنا ال نرى باكيا وال باكية لحال األقصى، وما لنا ال نرى حراكا شعبيا كذلك الحراك 

الذي أثاره السبط رحمه اهللا. الذي أثاره السبط رحمه اهللا. 

 .
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في العالقة بين والد الزوج وكنته

اإلغراء ممنوع .. وكشف الرأس ال بأس

وبعــض أطرافها وما يبدو عنــد المهنة وما تدعو 
إليه الحاجة.

وفي معــرض رده على ســؤال ورد لـ"فلســطين" 
هل يجوز لوالدة الزوج أن تجبر كنتها على الســتر 
الشرعي الكامل أمام زوجها "حمى الكنة"؟، أجاب: 
"ال يجوز للحماة -أم الزوج- أن تجبر الزوجة بارتداء 
الزي الكامل أمام زوجها أي زوج الحماة ألنه محرم 

عليها تحريمًا مؤبدًا".
الزي الكامل أمام زوجها أي زوج الحماة ألنه محرم 

عليها تحريمًا مؤبدًا".
الزي الكامل أمام زوجها أي زوج الحماة ألنه محرم 

الحشمة أولى
ونبــه إلى أنه في حــال كان أب الــزوج صغيرًا في 
الســن فينبغي عليها أن تتحشــم بلباســها أمامه 
خوفــًا من الفتنة أو وقوع شــيء في قلب أم الزوج 
الســن فينبغي عليها أن تتحشــم بلباســها أمامه 
خوفــًا من الفتنة أو وقوع شــيء في قلب أم الزوج 
الســن فينبغي عليها أن تتحشــم بلباســها أمامه 

وربمــا يكون أبو الزوج شــاذًا جنســيًا فــال ينبغي 
خوفــًا من الفتنة أو وقوع شــيء في قلب أم الزوج 
وربمــا يكون أبو الزوج شــاذًا جنســيًا فــال ينبغي 
خوفــًا من الفتنة أو وقوع شــيء في قلب أم الزوج 

عليها أن تتكشف أمامه أو تخلو به".
وتابع معلقًا على السؤال الوارد لنا":" أظن أن هذه 

من المحارم
أكد الشــيخ خلــة أن والد الزوج يعتبــر من محارم 
زوجــة االبن " الكنة"، مستشــهدًا على ذلك بقوله 
َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم  تعالى: {ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ
زوجــة االبن " الكنة"، مستشــهدًا على ذلك بقوله 
َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم  تعالى: {ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ
زوجــة االبن " الكنة"، مستشــهدًا على ذلك بقوله 

اُتُكــْم َوَخاَالُتُكــْم َوَبَنــاُت اْألَِخ َوَبَنــاُت اْألُْخِت  َوَعمَّ
َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم  تعالى: {ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ
اُتُكــْم َوَخاَالُتُكــْم َوَبَنــاُت اْألَِخ َوَبَنــاُت اْألُْخِت  َوَعمَّ
َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم  تعالى: {ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ

ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة  َهاُتُكُم الالَّ َوُأمَّ
اُتُكــْم َوَخاَالُتُكــْم َوَبَنــاُت اْألَِخ َوَبَنــاُت اْألُْخِت  َوَعمَّ
ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة  َهاُتُكُم الالَّ َوُأمَّ
اُتُكــْم َوَخاَالُتُكــْم َوَبَنــاُت اْألَِخ َوَبَنــاُت اْألُْخِت  َوَعمَّ

ِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن  َهاُت ِنَساِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَّ َوُأمَّ
ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة  َهاُتُكُم الالَّ َوُأمَّ
ِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن  َهاُت ِنَساِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَّ َوُأمَّ
ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعِة  َهاُتُكُم الالَّ َوُأمَّ

ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفِإْن َلْم َتُكوُنوا َدَخْلُتْم  ِنَساِئُكُم الالَّ
ِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن  َهاُت ِنَساِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَّ َوُأمَّ
ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفِإْن َلْم َتُكوُنوا َدَخْلُتْم  ِنَساِئُكُم الالَّ
ِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن  َهاُت ِنَساِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَّ َوُأمَّ

ِبِهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحَالِئــلُ َأْبَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن 
ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفِإْن َلْم َتُكوُنوا َدَخْلُتْم  ِنَساِئُكُم الالَّ
ِبِهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحَالِئــلُ َأْبَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن 
ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفِإْن َلْم َتُكوُنوا َدَخْلُتْم  ِنَساِئُكُم الالَّ

َف  َأْصَالِبُكْم َوَأْن َتْجَمُعوا َبْيَن اْألُْخَتْيِن ِإالَّ َما َقْد َســلَ
ِبِهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحَالِئــلُ َأْبَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن 
َف  َأْصَالِبُكْم َوَأْن َتْجَمُعوا َبْيَن اْألُْخَتْيِن ِإالَّ َما َقْد َســلَ
ِبِهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحَالِئــلُ َأْبَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن 

َ َكاَن َغُفوًرا َرِحيًما }". ِإنَّ اهللاَّ
َف  َأْصَالِبُكْم َوَأْن َتْجَمُعوا َبْيَن اْألُْخَتْيِن ِإالَّ َما َقْد َســلَ

َ َكاَن َغُفوًرا َرِحيًما }". ِإنَّ اهللاَّ
َف  َأْصَالِبُكْم َوَأْن َتْجَمُعوا َبْيَن اْألُْخَتْيِن ِإالَّ َما َقْد َســلَ

وأوضــح أن زوجــة االبــن محرمة علــى أب الزوج 
تحريمًا مؤبــدًا بمجرد العقد، وعليــه فيجوز لألب 
أن يصافــح زوجة ابنه وأن يرى منهــا ما يراه من 
ابنتــه في حــدود العــرف الصحيح فيرى شــعرها 

المــرأة رأت من "كنتها" ما ال تحــب أو غارت على 
زوجهــا أو وقعت فــي هوس الغيرة أو الوسوســة 
وعليه فأقول ال بأس أن تتحشم هذه الزوجة أمام 
والد زوجها طاعة لحماتها وتطييبًا لخاطرها وبعدًا 

عن الشبه والريبة".
وأضــاف:" وعلى هذا الرجل الكبير أن يقدر شــعور 
زوجته وحبهــا له وغيرتها عليــه وال يالعب زوجة 
ابنــه أمامها وال يقبل وال يبدي شــيئًا مريبًا وحبه 

إياها له حدود ومن نوع خاص ال كحب زوجته".
وأوضحــت أن والد الــزوج ليس مــن الحمو الذي 
ذكــره النبي صلى اهللا عليه وســلم، فــي قوله :" 
الحمو الموت"، شــارحًا:" ومع كل هذا ال يجب على 
ذكــره النبي صلى اهللا عليه وســلم، فــي قوله :" 
الحمو الموت"، شــارحًا:" ومع كل هذا ال يجب على 
ذكــره النبي صلى اهللا عليه وســلم، فــي قوله :" 

الزوجة أي شــيء من هذا إال في حال وجود الفتنة 
وال حــق لهذه الحماة على هــذه الزوجة لكن من 

باب البر والصلة واحترام الزوج".

َأَمَنة اُألمَّة
الصحابــة الكرام رضــي اهللا عنهم الذين لقوا النبي عليه الســالم فآمنوا، 
وماتوا على اإليمان، هم أبر هذه األمة قلوًبا، وأعمقها علًما، وأقلها تكلًفا، 
الصحابــة الكرام رضــي اهللا عنهم الذين لقوا النبي عليه الســالم فآمنوا، 
وماتوا على اإليمان، هم أبر هذه األمة قلوًبا، وأعمقها علًما، وأقلها تكلًفا، 
الصحابــة الكرام رضــي اهللا عنهم الذين لقوا النبي عليه الســالم فآمنوا، 

وأقومها هدًيا، وأحســنها حاًال، اختارهم اهللا ســبحانه وتعالى لصحبة نبيه 
عليه الســالم وإقامة دينــه، فكانوا صفوة خلق اهللا ســبحانه وتعالى بعد 
األنبياء عليهم الصالة والســالم، ال كان وال يكون مثلهم، عن ابن عباس 
ِ َوَســالٌم َعَلى  رضي اهللا عنهما في تفســير  قول اهللا تعالى: (ُقِل اْلَحْمُد ِهللاَّ
األنبياء عليهم الصالة والســالم، ال كان وال يكون مثلهم، عن ابن عباس 
ِ َوَســالٌم َعَلى  رضي اهللا عنهما في تفســير  قول اهللا تعالى: (ُقِل اْلَحْمُد ِهللاَّ
األنبياء عليهم الصالة والســالم، ال كان وال يكون مثلهم، عن ابن عباس 

ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى) (النمل:59)، قال: أصحاب محمد عليه السالم.
ِ َوَســالٌم َعَلى  رضي اهللا عنهما في تفســير  قول اهللا تعالى: (ُقِل اْلَحْمُد ِهللاَّ

ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى) (النمل:59)، قال: أصحاب محمد عليه السالم.
ِ َوَســالٌم َعَلى  رضي اهللا عنهما في تفســير  قول اهللا تعالى: (ُقِل اْلَحْمُد ِهللاَّ

وقال ابن مســعود رضي اهللا عنه: "إن اهللا نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمــد صلى اهللا عليه وســلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفســه فابتعثه 
برســالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمــد فوجد قلوَب أصحابِه 
خيــَر قلوِب العباِد فجعلهم وزراَء نبيِه ُيقاِتلــون على دينه "، آمنوا به حين 

كفر الناس، وصدقوه حين كذبه الناس، وعزروه، ونصروه، وآووه، وواسوه 
بأموالهم وأنفسهم.

وجعلهــم اهللا عز وجل َأَمَنة األمة، نقلوا الدين، وثبتت بهم الحجة، وقامت 
بأموالهم وأنفسهم.

وجعلهــم اهللا عز وجل َأَمَنة األمة، نقلوا الدين، وثبتت بهم الحجة، وقامت 
بأموالهم وأنفسهم.

الســنن، ونشر الهدي، فكانوا كما قال النبي عليه السالم: (َوَأْصَحاِبي َأَمَنٌة 
وجعلهــم اهللا عز وجل َأَمَنة األمة، نقلوا الدين، وثبتت بهم الحجة، وقامت 
الســنن، ونشر الهدي، فكانوا كما قال النبي عليه السالم: (َوَأْصَحاِبي َأَمَنٌة 
وجعلهــم اهللا عز وجل َأَمَنة األمة، نقلوا الدين، وثبتت بهم الحجة، وقامت 

ِتي َما ُيوَعُدوَن). إشــارة إلى وقوع الفتن،  ِتي َفِإَذا َذَهَبْت َأْصَحاِبي َأَتى ُأمَّ ِألُمَّ
الســنن، ونشر الهدي، فكانوا كما قال النبي عليه السالم: (َوَأْصَحاِبي َأَمَنٌة 
ِتي َما ُيوَعُدوَن). إشــارة إلى وقوع الفتن،  ِتي َفِإَذا َذَهَبْت َأْصَحاِبي َأَتى ُأمَّ ِألُمَّ
الســنن، ونشر الهدي، فكانوا كما قال النبي عليه السالم: (َوَأْصَحاِبي َأَمَنٌة 

ومجيء الشــر عند ذهاب أهل الخير، فقد كان الصحابة ُيسِندون األمر إلى 
ِتي َما ُيوَعُدوَن). إشــارة إلى وقوع الفتن،  ِتي َفِإَذا َذَهَبْت َأْصَحاِبي َأَتى ُأمَّ ِألُمَّ
ومجيء الشــر عند ذهاب أهل الخير، فقد كان الصحابة ُيسِندون األمر إلى 
ِتي َما ُيوَعُدوَن). إشــارة إلى وقوع الفتن،  ِتي َفِإَذا َذَهَبْت َأْصَحاِبي َأَتى ُأمَّ ِألُمَّ

الرســول عليه السالم في قول أو فعل أو َداللة حال، فلما ُفقد الصحابة قلَّ 
ومجيء الشــر عند ذهاب أهل الخير، فقد كان الصحابة ُيسِندون األمر إلى 
الرســول عليه السالم في قول أو فعل أو َداللة حال، فلما ُفقد الصحابة قلَّ 
ومجيء الشــر عند ذهاب أهل الخير، فقد كان الصحابة ُيسِندون األمر إلى 

النور وقويت الظلمة.
ولــذا كان من الخير التعرف على ســيرهم رضي اهللا عنهم للتأســي بهم، 
فحبهم ســنة، والدعاء لهم قربة، واالقتداء بهم وســيلة، واألخذ بآثارهم 

فضيلة.
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