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النــوم يعطي الجســم اســتراحة من الجهــد البدني, النــوم يعطي الجســم اســتراحة من الجهــد البدني, 
ويوفر للعقل راحة من العمــل الذهني، والحرمان من 

النوم يجعل الجسم والذهن مغلوًبا على أمرهما.النوم يجعل الجسم والذهن مغلوًبا على أمرهما.
ويوفر للعقل راحة من العمــل الذهني، والحرمان من 

النوم يجعل الجسم والذهن مغلوًبا على أمرهما.
ويوفر للعقل راحة من العمــل الذهني، والحرمان من  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ

َالُة  َل َما ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم َيْوَم اْلِقَياَمِة، الصَّ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم : "ِإنَّ َأوَّ َالُة  َرُســول اهللاَّ َل َما ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم َيْوَم اْلِقَياَمِة، الصَّ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم : "ِإنَّ َأوَّ قالقال َرُســول اهللاَّ
ٌع ُأْكِمَلِت اْلَفِريَضُة ِمْن  ٍع؟ َفِإْن َكاَن َلُه َتَطوُّ َها، َوِإالَّ ِقيَل: اْنُظُروا َهْل َلُه ِمْن َتَطوُّ اْلَمْكُتوَبُة، فِإْن َأَتمَّ
َالُة  َل َما ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم َيْوَم اْلِقَياَمِة، الصَّ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم : "ِإنَّ َأوَّ  َرُســول اهللاَّ
ٌع ُأْكِمَلِت اْلَفِريَضُة ِمْن  ٍع؟ َفِإْن َكاَن َلُه َتَطوُّ َها، َوِإالَّ ِقيَل: اْنُظُروا َهْل َلُه ِمْن َتَطوُّ اْلَمْكُتوَبُة، فِإْن َأَتمَّ
َالُة  َل َما ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم َيْوَم اْلِقَياَمِة، الصَّ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم : "ِإنَّ َأوَّ قال َرُســول اهللاَّ
ٌع ُأْكِمَلِت اْلَفِريَضُة ِمْن  ٍع؟ َفِإْن َكاَن َلُه َتَطوُّ َها، َوِإالَّ ِقيَل: اْنُظُروا َهْل َلُه ِمْن َتَطوُّ اْلَمْكُتوَبُة، فِإْن َأَتمَّ

قال

ِعِه، ُثمَّ ُيْفَعُل ِبَساِئِر اْألَْعَماِل اْلَمْفُروَضِة ِمْثُل َذِلَك". ِعِه، ُثمَّ ُيْفَعُل ِبَساِئِر اْألَْعَماِل اْلَمْفُروَضِة ِمْثُل َذِلَك".َتَطوُّ َتَطوُّ
ٌع ُأْكِمَلِت اْلَفِريَضُة ِمْن  ٍع؟ َفِإْن َكاَن َلُه َتَطوُّ َها، َوِإالَّ ِقيَل: اْنُظُروا َهْل َلُه ِمْن َتَطوُّ اْلَمْكُتوَبُة، فِإْن َأَتمَّ

ِعِه، ُثمَّ ُيْفَعُل ِبَساِئِر اْألَْعَماِل اْلَمْفُروَضِة ِمْثُل َذِلَك". َتَطوُّ
ٌع ُأْكِمَلِت اْلَفِريَضُة ِمْن  ٍع؟ َفِإْن َكاَن َلُه َتَطوُّ َها، َوِإالَّ ِقيَل: اْنُظُروا َهْل َلُه ِمْن َتَطوُّ اْلَمْكُتوَبُة، فِإْن َأَتمَّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

َحاِبيُّ جابر بن عبد  الصَّ
اهللا َرِضَي اهللا َعْنُه

َحاِبيُّ جابر بن عبد  الصَّ
اهللا َرِضَي اهللا َعْنُه

َحاِبيُّ جابر بن عبد  الصَّ

 .


    

، يكّنى بأبي عبد اهللا  ــلَِّميُّ جابــر بن عبد اهللا بن عمرو بــن حرام اْألَْنَصاِريُّ السُّ
على األشهر.

له وألبيه صحبة، أبوه الصحابي الجليل عبد اهللا بن عمرو بن حرام، أول شهداء 
أحد.

أســلم جابر مبكًرا، وشهد بيعة العقبة مع أبيه وخاله وهو صغير، قال َرِضَي اهللا 
َعْنُه: (َأَنا َوَأِبي َوَخاِلي ِمْن َأْصَحاِب اْلَعَقَبِة) "رواه البخاري".

أســلم جابر مبكًرا، وشهد بيعة العقبة مع أبيه وخاله وهو صغير، قال َرِضَي اهللا 
َعْنُه: (َأَنا َوَأِبي َوَخاِلي ِمْن َأْصَحاِب اْلَعَقَبِة) "رواه البخاري".

أســلم جابر مبكًرا، وشهد بيعة العقبة مع أبيه وخاله وهو صغير، قال َرِضَي اهللا 

كان أبوه َرِضَي اهللا َعْنُهما يخرج للغزو ويخّلفه على أخواته الست، ولما استشهد 
َعْنُه: (َأَنا َوَأِبي َوَخاِلي ِمْن َأْصَحاِب اْلَعَقَبِة) "رواه البخاري".

كان أبوه َرِضَي اهللا َعْنُهما يخرج للغزو ويخّلفه على أخواته الست، ولما استشهد 
َعْنُه: (َأَنا َوَأِبي َوَخاِلي ِمْن َأْصَحاِب اْلَعَقَبِة) "رواه البخاري".

أبــوه في أحد لم يتخلف جابر َرِضَي اهللا َعْنُه عن غــزوة مع النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
كان أبوه َرِضَي اهللا َعْنُهما يخرج للغزو ويخّلفه على أخواته الست، ولما استشهد 
أبــوه في أحد لم يتخلف جابر َرِضَي اهللا َعْنُه عن غــزوة مع النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
كان أبوه َرِضَي اهللا َعْنُهما يخرج للغزو ويخّلفه على أخواته الست، ولما استشهد 

َوَســلََّم، نصــرًة لدين اهللا وإعالًء لكلمتــه، قال جابر َرِضَي اهللا َعْنُه: "غزا رســول 
أبــوه في أحد لم يتخلف جابر َرِضَي اهللا َعْنُه عن غــزوة مع النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
َوَســلََّم، نصــرًة لدين اهللا وإعالًء لكلمتــه، قال جابر َرِضَي اهللا َعْنُه: "غزا رســول 
أبــوه في أحد لم يتخلف جابر َرِضَي اهللا َعْنُه عن غــزوة مع النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 

َم إحدى وعشــرين غزوة، غزوت معه تسع عشرة غزوة،  اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
َوَســلََّم، نصــرًة لدين اهللا وإعالًء لكلمتــه، قال جابر َرِضَي اهللا َعْنُه: "غزا رســول 
َم إحدى وعشــرين غزوة، غزوت معه تسع عشرة غزوة،  اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
َوَســلََّم، نصــرًة لدين اهللا وإعالًء لكلمتــه، قال جابر َرِضَي اهللا َعْنُه: "غزا رســول 

ولم أشــهد بدًرا وال أحًدا، منعني أبي، حتى إذا ُقتل أبي يوم ُأحد لم أتخلف عن 
َم إحدى وعشــرين غزوة، غزوت معه تسع عشرة غزوة،  اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
ولم أشــهد بدًرا وال أحًدا، منعني أبي، حتى إذا ُقتل أبي يوم ُأحد لم أتخلف عن 
َم إحدى وعشــرين غزوة، غزوت معه تسع عشرة غزوة،  اهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

غزوة غزاها".
كان جابر َرِضَي اهللا َعْنُه من المكثرين في الّرواية، ومن الحّفاظ للســنن، حمل 
عــن النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم علًما كثيًرا نافًعــا، وكان من فقهاء الصحابة، 
كان جابر َرِضَي اهللا َعْنُه من المكثرين في الّرواية، ومن الحّفاظ للســنن، حمل 
عــن النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلََّم علًما كثيًرا نافًعــا، وكان من فقهاء الصحابة، 
كان جابر َرِضَي اهللا َعْنُه من المكثرين في الّرواية، ومن الحّفاظ للســنن، حمل 

وكان مفتي المدينة في زمانه. 
وكان للتوجيهــات النبويــة أثر كبير في حياته، من ذلك قصــة زواجه، قال َجاِبِر 
َم: (ِإَذا َخَطَب َأَحُدُكُم اْلَمْرَأَة  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ َرِضَي اهللا َعْنُه: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
وكان للتوجيهــات النبويــة أثر كبير في حياته، من ذلك قصــة زواجه، قال َجاِبِر 
َم: (ِإَذا َخَطَب َأَحُدُكُم اْلَمْرَأَة  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ َرِضَي اهللا َعْنُه: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
وكان للتوجيهــات النبويــة أثر كبير في حياته، من ذلك قصــة زواجه، قال َجاِبِر 

َفِإِن اْســَتَطاَع َأْن َيْنُظَر ِإَلى َما َيْدُعوُه ِإَلى ِنَكاِحَها َفْلَيْفَعْل). َقاَل: "َفَخَطْبُت َجاِرَيًة 
َم: (ِإَذا َخَطَب َأَحُدُكُم اْلَمْرَأَة  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ َرِضَي اهللا َعْنُه: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
َفِإِن اْســَتَطاَع َأْن َيْنُظَر ِإَلى َما َيْدُعوُه ِإَلى ِنَكاِحَها َفْلَيْفَعْل). َقاَل: "َفَخَطْبُت َجاِرَيًة 
َم: (ِإَذا َخَطَب َأَحُدُكُم اْلَمْرَأَة  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ َرِضَي اهللا َعْنُه: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ

ْجُتَها". ِجَها َفَتَزوَّ َفُكْنُت َأَتَخبَُّأ َلَها َحتَّى َرَأْيُت ِمْنَها َما َدَعاِني ِإَلى ِنَكاِحَها َوَتَزوُّ
َفِإِن اْســَتَطاَع َأْن َيْنُظَر ِإَلى َما َيْدُعوُه ِإَلى ِنَكاِحَها َفْلَيْفَعْل). َقاَل: "َفَخَطْبُت َجاِرَيًة 

ْجُتَها". ِجَها َفَتَزوَّ َفُكْنُت َأَتَخبَُّأ َلَها َحتَّى َرَأْيُت ِمْنَها َما َدَعاِني ِإَلى ِنَكاِحَها َوَتَزوُّ
َفِإِن اْســَتَطاَع َأْن َيْنُظَر ِإَلى َما َيْدُعوُه ِإَلى ِنَكاِحَها َفْلَيْفَعْل). َقاَل: "َفَخَطْبُت َجاِرَيًة 

عّمر جابر َرِضَي اهللا َعْنُه دهًرا وشــاخ، فعاش أربًعا وتســعين سنة، وُكّف بصره، 
ْجُتَها". ِجَها َفَتَزوَّ َفُكْنُت َأَتَخبَُّأ َلَها َحتَّى َرَأْيُت ِمْنَها َما َدَعاِني ِإَلى ِنَكاِحَها َوَتَزوُّ

عّمر جابر َرِضَي اهللا َعْنُه دهًرا وشــاخ، فعاش أربًعا وتســعين سنة، وُكّف بصره، 
ْجُتَها". ِجَها َفَتَزوَّ َفُكْنُت َأَتَخبَُّأ َلَها َحتَّى َرَأْيُت ِمْنَها َما َدَعاِني ِإَلى ِنَكاِحَها َوَتَزوُّ

وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم.
َرِضَي اهللا َتَعاَلى عن جابر وعن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.

وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم.
َرِضَي اهللا َتَعاَلى عن جابر وعن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.

وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم.

اليوم موعدنا مع سيدة أخرى من سيدات القدس ونسائها العظيمات، إنها الست 
أغــل خاتون بنت شــمس الدين القازانية البغدادية، التي جــاءت من بغداد وبنت 
المدرسة الخاتونية في المدينة المقدسة في موقع دقيق، بمالصقة الجدار الغربي 
للمســجد األقصى المبارك، حيث تشــكل جــزًءا من الرواق القائم بين باب ســوق 
القطانين وباب الحديد، ويدخل للمدرسة عبر زقاق من طريق باب الحديد يقع في 
الجهة الجنوبية من الطريق بين المدرســة المزهرية والمدرسة األرغونية ومقابل 

الخانقاه الجوهرية.
وقد أوقفت الســيدة أغل على المدرســة مزرعة ظهر الجمل، قــرب قرية دير جرير 
قضــاء رام اهللا، وأوقفت بعدها أختها أصفهان شــاه خمــس قطع من األراضي في 
دمشــق، ومن بيت قرب بــاب الحديد، وبيت في حارة صهيون، ودكان في ســوق 
القطانين. وكان من وظائف المدرسة وظيفة شيخ، وناظر، وبواب، ومتوٍل، وكاتب، 

وقارئ القرآن والبخاري. وتاريخ وقفها سنة 783هـ/1380م.
وقد اســتخدمت المدرســة لهدف مهم وهو التعليم, ثم أصبحت مدفًنا لعدد من 

وقارئ القرآن والبخاري. وتاريخ وقفها سنة 783هـ/1380م.
وقد اســتخدمت المدرســة لهدف مهم وهو التعليم, ثم أصبحت مدفًنا لعدد من 

وقارئ القرآن والبخاري. وتاريخ وقفها سنة 783هـ/1380م.

األعالم البارزين، تضم قبوًرا لكل من محمد علي الهندي، وموسى كاظم الحسيني، 
والشــهيد عبد القادر الحســيني، وأحمد حلمي عبد الباقي، وعبد الحميد شومان، 

والشريف عبد الحميد بن عون، وأخيًرا فيصل الحسيني، رحمهم اهللا جميًعا.
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أغل خاتون

إما معاشرة بمعروف أو تسريح بإحسان 

ترك الزوجة معلقة ضرٌر 
محض ال يجيزه الشرع 
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إجراءات عالجية
"الشريعة اإلســالمية حثت على الزواج؛ لما له من 
أهمية كبيــرة؛ فهو يتوقف عليه صــون األعراض 
وحفــظ النســل وتحقيــق االطمئنان واالســتقرار، 
وكذلك له آثار إيجابية على النفس البشــرية؛ فمن 
المفتــرض أن الحيــاة الزوجية تبنــى على المودة 
والمحبــة والرحمــة، وينتج ذلك عن الســكن بين 
الزوجين، وهذا مقصد الزواج"، هذا ما اســتهّل به 

د. ماهر الحولي حديثه مع "مراسلة فلسطين".
وأضــاف: "يمكن أن يحصل إشــكال بين الزوجين 
_وذلــك أمٌر طبيعي_ لعدة أســباب، منها: اختالف 
التفكير والطباع والظروف المحيطة بهما، والحالة 

التي قد تعتري أحدهما".
فاألصل _وفقًا لقول الحولي_ أْن يكون أي إشــكال 

التي قد تعتري أحدهما".
فاألصل _وفقًا لقول الحولي_ أْن يكون أي إشــكال 

التي قد تعتري أحدهما".

بيــن الزوجين عارضــًا وأال يــدوم؛ ألنَّ ذلك يعكر 
فاألصل _وفقًا لقول الحولي_ أْن يكون أي إشــكال 
بيــن الزوجين عارضــًا وأال يــدوم؛ ألنَّ ذلك يعكر 
فاألصل _وفقًا لقول الحولي_ أْن يكون أي إشــكال 

صفــو الحياة الزوجية؛ فاإلســالم وضــع جملة من 
الضوابــط والعالجات في حال حــدوث خالف بين 
الزوجين، منها الوقائية؛ لتجنب وقوع اإلشــكاالت، 

وإجراءات للعالج في حالة وقوعه.
وزاد بالقول: "فاإلجراءات العالجية منها حق تأديب 
الزوج للزوجة بالكلمة الطيبة فالهجر في المضجع 

ثم الضرب، ثــم تدخل الحكمين من أهله وأهلها، 
على أْن تأخذ كل وســيلة حظها في البعد الزمني، 
فــإْن لم تفلح كل هذه الوســائل يقع الطالق الذي  

يأتي عالًجا في حال تعذر الحياة الزوجية".
اإلحسان إليها

وبين الحولي أنَّ أخطر ما يمكن أن يحدث في حال 
وقــوع الخالف هو تــرك الزوج زوجتــه معلقة،  فال 
تكون مستقرة في بيت الزوجية وال مطلقة فتتزوج 
بآخر، ولفت إلى أن ذلك فيه ضرر للزوجة؛ ألن فيه 
منًعا لها من الحياة الزوجية والطالق، مستشــهًدا 

بقوله (تعالى): "وال تذروها كالمعلقة".
وأكــد أن التعليق بكل األحوال _ســواء أكان الزوج 
هو المتسبب بالخالف أم الزوجة_ فيه ضرر محض 
للزوجــة، وذلك غير جائز شــرعًا؛ فاألصل أْن يكون 

الحل إما معاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان. 
ومــن أســوأ "الســيناريوهات" في هــذه الحالة أْن 
يكون ســبب ترك الزوجة معلقــة خالًفا بين الزوج 
ومــن أســوأ "الســيناريوهات" في هــذه الحالة أْن 
يكون ســبب ترك الزوجة معلقــة خالًفا بين الزوج 
ومــن أســوأ "الســيناريوهات" في هــذه الحالة أْن 

وأهلها، أو بســبب ضغٍط من أهله عليه لســبب أو 
آلخر، عن ذلك قال الحولي: "ال يجوز ألهل الزوج أو 
الزوجــة أن يتدخلوا في حياتهمــا بما يلحق الضرر 
بهما؛ فإنهــم يأثمون لتنغيصهــم عليهم الحياة 

الزوجية، وال أن يتدخلــوا بالطريقة التي قد تؤدي 
إلى حــدوث الطالق؛ فذلك غير مقبــول وغير جائز 

على اإلطالق".
وذّكــر الزوج فــي هذه الحالة بقولــه (تعالى): "وال 
تزر وازرة وزر أخرى"، قائًال: "فال يجوز له أن يأخذها 
وذّكــر الزوج فــي هذه الحالة بقولــه (تعالى): "وال 
تزر وازرة وزر أخرى"، قائًال: "فال يجوز له أن يأخذها 
وذّكــر الزوج فــي هذه الحالة بقولــه (تعالى): "وال 

بجريرة أهلها، أو أْن يعاملها معاملة ســيئة بسبب 
أهلــه؛ فاألصل أْن الزوج قائم على إســعاد زوجته، 
والزوجة قائمة على إدخال الســرور والسعادة على 

زوجها".
وأضــاف: "ينبغــي أال يســمح الزوجان بــأي تدخل 
من أي جهة كانــت بما ال يحقق المصلحة أو يوقع 
المضرة؛ فذلك غير جائــز ويأثم َمْن يوقع العداوة 
والبغضــاء بين األزواج، وال يجوز للــزوج أن يجاري 

أهله في كراهية الزوجة و"تعليقها".
وخاطب األزواج قائًال: "يجب على الزوج أن يستحضر 

أهله في كراهية الزوجة و"تعليقها".
وخاطب األزواج قائًال: "يجب على الزوج أن يستحضر 

أهله في كراهية الزوجة و"تعليقها".

تقوى اهللا، وقوله (صلى اهللا عليه وسلم): "خيركم 
خيركــم ألهله وأنــا خيركم ألهلــي"، وقوله أيضًا: 
"اســتوصوا بالنســاء خيــرًا"؛ فالزوجــة أمانة عند 
خيركــم ألهله وأنــا خيركم ألهلــي"، وقوله أيضًا: 
"اســتوصوا بالنســاء خيــرًا"؛ فالزوجــة أمانة عند 
خيركــم ألهله وأنــا خيركم ألهلــي"، وقوله أيضًا: 

زوجها ُيسأل عنها أمام اهللا، واإلحسان إليها تقرب 
إلى اهللا، ُيجزى عليه الزوج الثواب العظيم، فالزواج 

عبادة يتقرب بها المسلم إلى اهللا (تعالى)". 


