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    احلج ركن من أركان اإلسالم، فعن ابن ُعَمَر، رضي اهلل عنهما، قال: قال رسول اهلِل، صلى 

ًدا رسول اللهَِّ، َوِإَقاِم  ِإَلَه إال هللا َوَأنهَّ محَُمهَّ اهلل عليه وسلم: )بحُِنَ اإِلْسالمحُ على َخٍْس؛ َشَهاَدِة َأْن ال 
، َوَصْوِم َرَمَضاَن).)1) اَلِة، َوِإيَتاِء الزهََّكاِة، َواْلَجِّ الصهَّ

يِّـَناٌت مهََّقامحُ      فرضه اهلل تعاىل على املسلم املستطيع مرة يف العمر، فقال جل شأنه:}ِفيِه آَيٌت بـَ

ْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفِإنهَّ هللا َغِنٌّ  رَاِهيَم َوَمن َدَخَلهحُ َكاَن آِمنًا َولِلِّ َعَلى النهَّاِس ِحجُّ اْلبـَ ِإبـْ

َعِن الَعاَلِمنَي{)آل عمران: 97)

   وللحج مقاصد وغايات نبيلة، ينبغي أن ال يغفل عنها، فهو من العبادات اليت متحى بها 

ذنوب العابد وخطاياه، إذا ما أدي على الوجه املشروع، فعن أبي ُهَرْيَرَة، رضي اهلل عنه، قال: 

رََجَع  ْق،  يـَْفسحُ ومل  ْرفحُْث،  يـَ فلم  ْيَت،  اْلبـَ هذا  َحجهَّ  )من  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلِل،  رسول  قال 
كيوم َوَلَدْتهحُ أحُمُّهحُ).)2)

    فأداء مناسك احلج ابتغاء وجه اهلل تعاىل، وبقصد نيل رضاه سبحانه ومثوبته، فرصة ذهبية 

ممتازة يتيحها رب الربية عز وجل حلجاج بيته احملرم؛ لريجعوا بال ذنوب، كحاهلم يوم ولدتهم 

أمهاتهم، صفحات بيضاء نقية من رجس اخلطايا، وربق الذنوب.
1. صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب قول النيب، صلى اهلل عليه وسلم: )بين اإلسالم على مخس).

2. صحيح البخاري، كتاب احملصر، باب قول اهلل عز وجل: )وال فسوق وال جدال يف احلج) )البقرة: 197).

مقاصد للحج نبيلة
الشيخ حممد أمحد حسني/ املشرف العام

افتتاحية العدد
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    فكم من احلجيج من يصبو لنيل املغفرة حبجه، فيبذل اجلهود لنيل تأشرية حج تتيح له 

أفضل  ساكنها  على  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  الشريفني،  احلرمني  بالد  حدود  دخول 

الصالة وأمت التسليم، ويتحمل يف سبيل ذلك عبئًا ماليًا أضحى غري يسري، حتى إن بعضهم 

يقتطع من البدل املادي الالزم لضرورات عيشه يف سبيل مجع املال الالزم حلجه، وإذا ما تيسر 

له السفر ألداء احلج، فإنه يتحمل مشاق السفر، وصعوبات التنقل بني املناسك واملشاعر، وما 

يلزم من جهود ألداء أركان احلج وواجباته وسننه، فيا ترى ملاذا يقوم احلاج بذلك، وهو يعلم 

مسبقًا باملطلوب بذله للحج؟ هذا سؤال يدفع املتدبر يف إجابته إىل إمعان النظر يف مقاصد 

احلج وغاياته، فاملكافأة غالية، والبدل عظيم، يستحق أن يتنافس ألجله املتنافسون، فالرجوع 

من احلج بنقاء من اخلطايا السالفة، غاية يرنو إليها املؤمنون املوقنون باهلل واليوم اآلخر، وما 

فيه من حساب وجزاء، إضافة إىل أن احلج املربور يلزم من يؤديه على الوجه املشروع أن 

يتزود بالتقوى اليت يتسلح بها يف إمضاء ما تبقى من عمره يف الدنيا للمحافظة على الفوز 

يف اآلخرة.

      احلج فرصة للتزود بالتقوى:

     يفرتض مبن يريد احلج أن يهدف للتزود إليه بالتقوى، فهي خري الزاد، مصداقًا لقوله 

وَق َواَل ِجَداَل ِف اْلَجِّ َوَما  َرَض ِفيِهنهَّ اْلَجهَّ َفاَل َرَفَث َواَل فحُسحُ تعاىل: }اْلَجُّ َأْشهحٌُر مهَّْعلحُوَماٌت َفَمن فـَ

 ،(197 اأَلْلَباِب{)البقرة:  أحُْوِل  َي  َواتـهَّقحُوِن  ْقَوى  التـهَّ الزهَّاِد  َر  َخيـْ َفِإنهَّ  َزوهَّدحُوْا  َوتـَ الّلحُ  ْعَلْمهحُ  يـَ َخْيٍ  ِمْن  ْفَعلحُوْا  تـَ

حجه  يف  يتزود  أن  له  ينبغي  الذنب،  مغفور  حجه  من  يرجع  أن  إىل  يهدف  الذي  فاحلاج 

بالتقوى، اليت من معانيها العقائدية والسلوكية املعتربة اخلوف من اجلليل، والعمل بالتنزيل، 

والرضا بالقليل، واالستعداد ليوم الرحيل، والتزود بالتقوى للحج تفوق احلاجة إليه لوازم 

الزاد األخرى، اليت حيرص الناس عليها، حرصهم على احلياة والراحة، وهو حرص مشروع، 

مقاصد للحج نبيلة
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بل ضروري ينبغي أن ال يغفل عنه، مصداقًا ملا رواه ابن َعبَّاٍس، رضي اهلل عنهما، قال: )كان 

َزَل هللا  َة، َسَألحُوا الناس، َفَأ�ـْ لحُوَن، فإذا َقِدمحُوا َمكهَّ وَكِّ تـَ َزوهَّدحُوَن، َويـَقحُولحُوَن: َنْنحُ اْلمحُ تـَ وَن وال يـَ َأْهلحُ اْلَيَمِن َيحُجُّ
ْقَوى{).)1) َر الزهَّاِد التـهَّ َزوهَّدحُوا فإن َخيـْ َعاَل: }َوتـَ تـَ

   قال املهلب يف هذا احلديث: من الفقه أن ترك السؤال من التقوى، ويؤيده أن اهلل مدح 

ْقَوى{؛ أي تزودوا واتقوا أذى الناس  َر الزهَّاِد التـهَّ من مل يسأل الناس إحلافاً، فإن قوله: }فإن َخيـْ

بسؤالكم إياهم، واإلثم يف ذلك، قال: وفيه أن التوكل ال يكون مع السؤال، وإمنا التوكل 

احملمود، أن ال يستعني بأحد يف شيء، وقيل: هو قطع النظر عن األسباب بعد تهيئة األسباب، 
من باب اعقلها وتوكل.)2)

   والتنبيه إىل أهمية التزود بالتقوى يف سياق احلديث عن أهمية التزود حباجات احلياة املادية، 

أجسادهم  وتتطلبها  إليها،  حيتاجون  ألنهم  وطبيعتهم؛  بفطرتهم  عليها  الناس  حيرص  اليت 

وشهواتهم، يلفت األنظار ويشدها إىل ضرورة احلرص على التزود بالتقوى؛ ألن بها تتحقق 

النجاة اليت ينشدها احلاج من حجه، وهي غاية املؤمن من بره وإحسانه، اليت يرجو عند حتقيقها 

أن ينال الرضا من ربه، والفوز برمحته وجنته، والنجاة من عقابه وجحيم النار، وهو القائل 

ْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن زحُْحزَِح َعِن النهَّاِر َوأحُْدِخَل اْلَنهََّة  ْم يـَ ورَكحُ ْوَن أحُجحُ َوفـهَّ َا تـحُ ْفٍس َذآِئَقةحُ اْلَمْوِت َوِإنهَّ لُّ �ـَ جل ذكره:}كحُ

َيا ِإالهَّ َمَتاعحُ اْلغحُرحُور{)آل عمران: 185) �ـْ َقْد َفاَز َوما اْلََياةحُ الدُّ فـَ

   واملتدبر يف سياق اآليات القرآنية، اليت حتدثت عن احلج وأحكامه وجزائه، جيد أن ذكر 

التقوى حاضر فيها بقوة، فاآلية سالفة الذكر احلاثة على التزود خبري الزاد التقوى واحدة من 

ْقَوى اْلقحُلحُوِب*  َها ِمن تـَ ْم َشَعاِئَر اللهَِّ َفِإ�ـهَّ َعظِّ تلك اآليات، اليت منها كذلك، قوله تعاىل: }َذِلَك َوَمن يـحُ

ُدوْا َفِإنَّ َخرْيَ الزَّاِد التَّْقَوى))البقرة: 197) 1. صحيح البخاري، كتاب احلج، باب قول اهلل تعاىل: )َوَتَزوَّ
2. فتح الباري، 3 /384.
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رحُوا اْسَم اللهَِّ  لِّ أحُمهٍَّة َجَعْلَنا َمنَسكًا ِلَيْذكحُ ْيِت اْلَعِتيِق * َوِلكحُ ْم ِفيَها َمَناِفعحُ ِإَل َأَجٍل مَُّسمًّى ثحُهَّ َمِلَُّها ِإَل اْلبـَ َلكحُ

ْخِبِتنَي * الهَِّذيَن ِإَذا ذحُِكَر اللهَّحُ  ِر اْلمحُ وا َوَبشِّ َلهحُ َأْسِلمحُ ْم ِإَلٌه َواِحٌد فـَ َعاِم َفِإَلحُكحُ هحُم مِّن َبِيَمِة اأْلَ�ـْ َعَلى َما َرَزقـَ

ْم يحُنِفقحُوَن* َواْلبحُْدَن َجَعْلَناَها  َناهحُ اَلِة َوِمهَّا َرَزقـْ ِقيِمي الصهَّ اِبرِيَن َعَلى َما َأَصابـَهحُْم َواْلمحُ لحُوبـحُهحُْم َوالصهَّ َوِجَلْت قـحُ

َها  لحُوا ِمنـْ َها َفكحُ نحُوبـحُ َها َصَوافهَّ َفِإَذا َوَجَبْت جحُ رحُوا اْسَم اللهَِّ َعَليـْ ٌر َفاْذكحُ ْم ِفيَها َخيـْ م مِّن َشَعاِئِر اللهَِّ َلكحُ َلكحُ

َناَل اللهََّ لحُحُومحَُها َواَل ِدَماؤحَُها َوَلِكن  رحُوَن * َلن يـَ ْم َتْشكحُ ْم َلَعلهَّكحُ ْرَنَها َلكحُ رهَّ َكَذِلَك َسخهَّ ْعتـَ وا اْلَقاِ�َع َواْلمحُ َوَأْطِعمحُ

ْحِسِننَي{)احلج: 37-32) ِر اْلمحُ ْم َوَبشِّ حُوا اللهََّ َعَلى َما َهَداكحُ ْم ِلتحَُكبِّ َرَها َلكحُ ْم َكَذِلَك َسخهَّ ْقَوى ِمنكحُ َنالحُهحُ التـهَّ يـَ

   جاء يف التفسري: أن اهلل تعاىل لن يبلغ مرضاته، ولن يقع منه موقع القبول حلوم اهلدي 

واألضاحي، املتصدق بها،  وال دماؤها املهراقة بالنحر من حيث إنها حلوم ودماء، ولكن يصيبه 

تقوى قلوبكم اليت تدعوكم إىل االمتثال بأمره تعاىل، وتعظيمه، والتقرب إليه واإلخالص له، 

وقيل: كان أهل اجلاهلية يلطخون الكعبة بدماء قرابينهم، فهم به املسلمون، فنزلت، }َكَذِلَك 

اللهََّ{؛ أي لتعرفوا عظمته باقتداره على ما ال يقدر عليه غريه، فتوحدوه  حُوا  ِلتحَُكبِّ ْم  َلكحُ َرَها  َسخهَّ

ْم{؛ أي أرشدكم إىل طريق  بالكربياء، وقيل: هو التكبري عند اإلحالل أو الذبح، }َعَلى َما َهَداكحُ

تسخريها، وكيفية التقرب بها، وما مصدرية أو موصولة؛ أي على هدايته إياكم، أو على ما 

ْحِسِننَي{؛ أي املخلصني  ِر اْلمحُ هداكم إليه، وعلى متعلقة بتكربوا لتضمنه معنى الشكر، }َوَبشِّ
يف كل ما يأتون، وما يذرون يف أمور دينهم.)1)

    وعن معاني بعض األلفاظ املذكورة يف اآليات الكرمية سالفة الذكر من سورة احلج، جاء يف 

رُّ ِبْلبحُْدِن  ْعتـَ رُّ الذي يـَ ْعتـَ ، َواْلمحُ اِئلحُ َِّيْت اْلبحُْدَن ِلبحُْدِنَا، َواْلَقاِ�عحُ السهَّ صحيح البخاري عن ُمَاِهد، قال: )سحُ

: َوَجَبْت  َقالحُ َها، َواْلَعِتيقحُ عتقه من اْلََباِبَرِة، َويـحُ من َغِنٍّ، أو َفِقٍي، َوَشَعاِئرحُ اْسِتْعَظامحُ اْلبحُْدِن، َواْسِتْحَسا�ـحُ
(2(.( ْمسحُ َسَقَطْت إل األرض، َوِمْنهحُ َوَجَبْت الشهَّ

1. تفسري أبي السعود، 6 /107 - 108.
2. صحيح البخاري، كتاب احلج، باب ركوب البدن.

مقاصد للحج نبيلة
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ْيَسَر ِمَن اْلَْدِي     ومن تلك اآليات أيضاً، قوله تعاىل: }َوَأتُّوْا اْلَجهَّ َواْلعحُْمَرَة لِلِّ َفِإْن أحُْحِصْرتحُْ َفَما اْستـَ

م مهَّرِيضًا َأْو ِبِه َأًذى مِّن رهَّْأِسِه َفِفْدَيٌة مِّن ِصَياٍم  لحَُغ اْلَْديحُ َمِلهَّهحُ َفَمن َكاَن ِمنكحُ بـْ ْم َحتهَّ يـَ َواَل َتِْلقحُوْا رحُؤحُوَسكحُ

ْيَسَر ِمَن اْلَْدِي َفَمن ملهَّْ َيِْد َفِصَيامحُ  ٍك َفِإَذا َأِمنتحُْم َفَمن َتَتهََّع ِبْلعحُْمَرِة ِإَل اْلَجِّ َفَما اْستـَ َأْو َصَدَقٍة َأْو �حُسحُ

ْن َأْهلحُهحُ َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَرَاِم  َعٍة ِإَذا رََجْعتحُْم ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن ملهَّْ َيكحُ ٍم ِف اْلَجِّ َوَسبـْ َثالَثِة َأيهَّ

وْا َأنهَّ الّلَ َشِديدحُ اْلِعَقاِب{.)البقرة: 196) َواتـهَّقحُوْا الّلَ َواْعَلمحُ

    فرغم أن هذه اآلية الكرمية، تتحدث عن قضايا تتعلق باحلج، إال أنها عقبت يف ختامها 

باألمر بالتقوى، وكأن املراد -واهلل تعاىل أعلم- التأكيد على استحضار التقوى دائماً، يف 

قضايا احلج وغريها، ويف هذا يقول صاحب تفسري السعدي، عند قوله تعاىل: }َواتـهَّقحُوْا الّلَ{؛ 

أي يف أموركم مجيعها، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم هلذه املأمورات، 
واجتناب هذه احملظورات املذكورة يف هذه اآلية.)1)

      الرب املطلوب من احلاج لتحقيق غاياته:

     مل يرتك احلاج لتفصيل ثياب الرب املنجي يف احلج حسب هواه ومزاجه، وإمنا أرشد إىل ذلك 

من قبل عالم الغيوب، فقال سبحانه: }َيْسَألحُوَ�َك َعِن األِهلهَِّة قحُْل ِهَي َمَواِقيتحُ ِللنهَّاِس َواْلَجِّ َوَلْيَس 

ْم  َلَعلهَّكحُ الّلَ  َواتـهَّقحُوْا  َواِبَا  َأبـْ ِمْن  يحُوَت  اْلبـحُ َوْأتحُوْا  اتـهََّقى  َمِن  اْلِبهَّ  َولَـِكنهَّ  هحُوِرَها  يحُوَت ِمن ظحُ اْلبـحُ ْوْا  َتْتـحُ ِبَْن  اْلِبُّ 

وَن{)البقرة: 189)، وعن سبب نزول هذه اآلية الكرمية، يقول  اْلرَبَاَء، رضي اهلل عنه: َنَزَلْت  ْفِلححُ تـحُ

وا فجاءوا، مل َيْدُخُلوا من ِقَبِل َأْبَواِب ُبُيوِتِهْم، َوَلِكْن من  هذه اآْلَيُة ِفيَنا، كانت اأْلَْنَصاُر إذا َحجُّ

ُظُهوِرَها، َفَجاَء َرُجٌل من اأْلَْنَصاِر، َفَدَخَل من ِقَبِل َباِبِه، َفَكَأنَُّه ُعريرَِّ ِبَذِلَك، َفَنَزَلْت: }َوَلْيَس اْلِبُّ 
َواِبَا{))2) يحُوَت من َأبـْ هحُوِرَها َوَلِكنهَّ اْلِبهَّ من اتـهََّقى َوْأتحُوا اْلبـحُ يحُوَت من ظحُ ِبَْن َتْتحُوا اْلبـحُ

1. تفسري السعدي: 1 /91.
2. صحيح البخاري، كتاب العمرة، باب قول اهلل تعاىل: )وأتوا البيوت من أبوابها) )البقرة: 189).
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    فالعربة إذن ليست فيما يبذل الناس من جهود حتسينية للشكليات واملظاهر واألقوال 

واألعمال، ألداء حج حسن الصورة والشكل، وإمنا العربة يف عمر القلوب بدفء التقوى، 

وأداء  والوقوف،  والذكر،  والسعي،  الطواف،  إىل  االندفاع  حرارة  حرارتها  من  تنطلق  اليت 

املناسك مجيعها، حبب، واهتمام، وقبول، وانصياع ألمر اهلل عز وجل، فاحلاج يطوف سبعًا ال أقل 

وال أكثر، ويرتدي غري املخيط يف إحرامه، وينزعه عند التحلل، وميتنع عن احللق والتقصري، 

وهو حمرم، ويتحلل من اإلحرام بأحدهما، ويليب بالصيغة الشرعية يف أوقات معلومة، وهكذا 

يؤدي مناسك حجه، وشعائره املطلوبة بلسانه، وعلى جسده، ملتزمًا بالوقت واملكان احملددين 

َمن ُشرعت معظم  مثله  إىل  انصاع  الذي  ربه،  انصياعًا ألمر  يفعل ذلك كله  لكل نسك، 

مناسك احلج للتذكري به، واحلث على االقتداء بسلوكه الرفيع حنو طاعة اهلل، وااللتزام بتنفيذ 

أمره سبحانه يف املنشط واملكره، يف العسر واليسر، فسيدنا إبراهيم، عليه السالم، مل يساوم 

جتاه طاعة اهلل، حتى حني طلب منه العجب العجاب، أن يذبح ولده قربانًا لربه، وولده املؤمن 

إمساعيل، عليه السالم، ملا علم باألمر، أبدى القبول والرضا، وحثَّ والده أن ينفذ أمر ربه 

ْرَنهحُ  َبشهَّ املتمثل يف ذحبه، ومن اآليات القرآنية اليت حتدثت عن تلك احليثيات قوله عز وجل: }فـَ

ْر َماَذا تـََرى َقاَل َي َأَبِت  ْعَي َقاَل َي بـحَُنهَّ ِإنِّ َأَرى ِف اْلَمَناِم َأنِّ َأْذَبحَُك َفا�ظحُ َلَغ َمَعهحُ السهَّ ا بـَ َلمهَّ ِبغحُاَلٍم َحِليٍم* فـَ

رَاِهيمحُ*  َناهحُ َأْن َي ِإبـْ لهَّهحُ ِلْلَجِبنِي* َوَنَديـْ ا َأْسَلَما َوتـَ َلمهَّ اِبرِيَن* فـَ ِن ِإن َشاء اللهَّحُ ِمَن الصهَّ ْؤَمرحُ َسَتِجدحُ َعْل َما تـحُ افـْ

رَْكَنا  َناهحُ ِبِذْبٍح َعِظيٍم* َوتـَ ِبنيحُ* َوَفَديـْ اَلء اْلمحُ ْحِسِننَي* ِإنهَّ َهَذا َلحَُو اْلبـَ ْقَت الرُّْؤَي ِإنهَّ َكَذِلَك َنِْزي اْلمحُ َقْد َصدهَّ

ْؤِمِننَي{ )الصافات:  ْحِسِننَي* ِإ�هَّهحُ ِمْن ِعَباِدَن اْلمحُ رَاِهيَم* َكَذِلَك َنِْزي اْلمحُ َعَلْيِه ِف اْلِخرِيَن* َساَلٌم َعَلى ِإبـْ

(111 - 101

    وتلك لعمري أمسى صور االنقياد اإلمياني ألمر اهلل، الذي جيب على املسلم حاجًا كان أم 

غري حاج أن حيرص على متثلها يف شأنه كله، صغريه وكبريه، يف عسره ويسره، وتلك غاية 

مقاصد للحج نبيلة
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سامية حري باحلاج أن يتذكرها، وهو يؤدي املناسك، وأن يسعى لتحقيقها يف حجه وعمله 

وقوله، حتى إذا ما لقي ربه، لقيه راضيًا مرضياً، مع الذين أنعم اهلل عليهم ممن قال فيهم جل 

ِلي َجنهَّت{.  ِلي ِف ِعَباِدي* َواْدخحُ ْطَمِئنهَّةحُ* اْرِجِعي ِإَل رَبِِّك رَاِضَيًة مهَّْرِضيهًَّة* َفاْدخحُ ْفسحُ اْلمحُ َها النـهَّ تـحُ ذكره: }َي َأيـهَّ

)الفجر: 27 - 30)  

    فعلى الذي يقصد بيت اهلل احلرام حاجًا أن يستحضر ذهنيًا وقلبيًا غاياته من حجه، بعد 

استنباطها من آيات القرآن احلكيم، وسنة خامت النبيني واملرسلني، صلى اهلل عليه وسلم، وأن 

ينطلق لتحقيق تلك الغايات يف سفره إىل احلج، وذكره وقوله وأعماله وسعيه وطوافه، يف حله 

وترحاله، لريجع -بإذن اهلل تعاىل- نائاًل الفوز األعظم، متطهرًا من دنس اخلطايا والذنوب، 

بهذه الرحلة امليمونة، دون احلاجة إىل صكوك غفران من أحد من اخللق، فاألمر معلق بينه 

وبني ربه الغفور الرحيم، ال أحد ميلك أن حيجز دعاءه من الوصول، وال رمحة اهلل من أن تنزل 

اِع ِإَذا َدَعاِن  عليه، مصداقًا لقوله عز وجل: }َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّ َفِإنِّ َقرِيٌب أحُِجيبحُ َدْعَوَة الدهَّ

دحُون{)البقرة: 186) ْؤِمنحُوْا ِب َلَعلهَّهحُْم يـَْرشحُ ْلَيْسَتِجيبحُوْا ِل َوْليـحُ فـَ
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      يف شهر نيسان من عام 2017م حضر السيد أشرف يوسف سليمان، رئيس ممثلية جنوب 

الفلسطينية، مصطحبًا دعوة  العامة لدار اإلفتاء  إفريقيا لدى دولة فلسطني إىل مقر اإلدارة 

لسماحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- لزيارة كيب تاون 

للمشاركة يف فعاليات احتفالية تقام هناك، قبيل حلول  شهر رمضان لعام 1438هـ، يتخللها 

إقامة صالة مجعة تارخيية، وإلقاء خطبتها، وقد شرفين مساحته بتكليفي بالقيام بهذه املهمة نيابة 

عنه، فسافرت إىل مطار كيب تاون، وهناك وجدت عددًا من األشخاص يف استقبالي، عرفت 

الحقًا أمساء بعضهم، فكان منهم السيد شريف عباس- رئيس مجعية القراء، واألستاذ إحسان 

مميزة،  استقبلوني حبفاوة  الذين  والعلماء،  األئمة  السالم، وعدد من  طالب- مسؤول كلية 

وترحيب بالغ، ثم ركبت املركبة اليت خصصت لتنقالتي، والذي يقودها امسه سليمان حسني، 

أحد حمفظي القرآن، وهو ممن يتحدثون العربية مبستوى جيد، وكان خري رفيق وصديق ومعني.

ويف عجالة مملة هلذه الزيارة، نود الوقوف عند بعض حمطاتها املهمة، تاركني تفاصيلها ملقام 

آخر.

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل/ رئيس التحرير

كلمة العدد

متحف فلسطني ومسجدا القدس 

والرابع يف كيب تاون 
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     نشاطات بعد الوصول وقبل حّط الرحال يف الفندق:

   من املطار اصُطحبُت إىل إذاعة حملية، أجرت معي مقابلة إعالمية حول الزيارة واألوضاع 

يف فلسطني، والتقيت مديرها حبضور املستقبلني، وبعد ذلك أجريت معي مقابلة تلفزيونية 

يف موقع القلعة أو القصر )الرجاء الصاحل) الذي علمت أن فعاليات االحتفالية ستقام يف 

جنباته، اعتبارًا من صباح يوم اجلمعة 18 /5 /2017م، مبا يف ذلك أداء صالة اجلمعة األوىل 

يف هذا املوقع. 

   وبعدها مت االنتقال إىل مقر ملس القضاء اإلسالمي األعلى؛ ملقابلة رئيسه الشيخ عرفان 

وبعض علمائه، وهناك استقبلت حبفاوة بالغة، وسلمت فضيلة رئيس اجمللس درع دار اإلفتاء 

الفلسطينية هدية من مساحة الشيخ حممد حسني، املفيت العام، وألقيت كلمة عربت فيها عن 

مشاعري، وأنا أزور هذا البلد وهؤالء اإلخوة، وحتدثت عن قضية القدس واملسجد األقصى، 

واألسرى وإضرابهم.

   ووجدت ودًا واضحًا من احلضور، وتفاعاًل من قبلهم مع ما أحتدث عنه، كونه يتعلق بقضايا 

يتابعونها، ويهتمون بها.
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   صالة اجلمعة وخطبتها:

   علمت أن صالة اجلمعة ليوم 19 /5 /2017 ستقام ألول مرة يف موضع له جذور تارخيية 

يف كيب تاون، حيث كان قصرًا كبريًا للهولنديني الذين استعمروا هذه البالد، وعاثوا فيها 

اإلفريقي  القائد  قادها  اليت  التحرر  أيضاً، وله عالقة حبركة  بالقلعة  ظلمًا وفسادًا، ويسمى 

نيلسون مانديال.

 وحينها أدركت سبب االهتمام بدعوة مساحة املفيت العام، وخطيب املسجد األقصى، ألداء 

خطبة اجلمعة يف هذا املكان، وبهذه املناسبة، وبعد حضوري للقيام بهذه املهمة، جالت يف 

خواطري أمور، منها: كيف ستتم األمور ألنين ال أتقن احلديث باإلجنليزية بطالقة، والناس 

وزارة  تزويد  مت  )اليت  الرئيسة،  اخلطبة  أفكار  حّضرت  أن  سبق  وقد  يتحدثونها،  معظمهم 

اخلارجية يف رام اهلل بصورة عنها، بناء على طلبهم).

   وطلب مين املضيفون أن أحضر مبكرًا إىل املكان الذي ستقام فيه صالة اجلمعة؛ ألن هناك 

فرتة مطولة لقراءة القرآن، ثم اخلطبة والصالة، ثم افتتاح فعاليات النشاط املراد القيام به.

    وملا حضرت استمعت إىل كبار القّراء هناك، الذين كان منهم كبريهم، الشيخ عبد الرمحن، 

الذي قيل لي إن صوته يشبه صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وملا قرأ وجدت وصفهم 
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صادقاً، وكان من القّراء كذلك شيخ شاب امسه عبد الكريم، وهو مصري اجلنسية، يَدرس 

يف  مجيل  وصاحب صوت  للغاية،  مهّذبًا  وكان  جوهانسربغ؛  مدينة  يف  واملقامات  القراءات 

التالوة والنشيد، ويتفاعل مع ما يطرح من قضايا دينية وحتررية، وخباصة فيما يتعلق بالقدس 

واملسجد األقصى، واألسرى  يف فلسطني.

    عج املكان املعد ألداء صالة اجلمعة باملصلني نساًء ورجااًل وشباباً، وكان طلبة مجعية القّراء 

يلبسون زّيًا خاّصاً، ومل يتسع املكان املعد للحضور مجيعاً، فصّلى كثري منهم حتت أشعة الشمس، 

وملا اقرتب موعد اخلطبة عند الساعة الواحدة إال ربعًا تقريبًا)12:45) حسب توقيتهم احمللي، 

الذي مياثل التوقيت الشتوي لدينا، ويقل ساعة عن التوقيت الصيفي املعمول به حاليًا لدينا. 

ألقيت اخلطبة األوىل، واستغرقت عشرين  ترتيبات مسبقة  حان موعد الصالة، وبناء على 

دقيقة ختللتها ترمجة إىل اإلجنليزية، ثم اخلطبة الثانية بالعربية فحسب، وتوىل الرتمجة الشيخ 

إحسان طالب مسؤول كلّية السالم يف كيب تاون، وأحد أعمدة العمل الدعوي فيها، وأحد 

كبار املستقبلني واملنسقني، وكان مسعفًا دائمًا لي يف الرتمجة من اللغة العربية وإليها.

    

 وركزت اخلطبة باختصار هادف على لفت االنتباه إىل قضايا رئيسة، مثل:

    * األمر بالتقوى وطاعة اهلل ورسوله، صلى اهلل عليه وسلم.



15

متحف فلسطني ومسجدا القدس  والرابع يف كيب تاون

    * اهلل خلق الناس شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، وأكرمهم عند اهلل أتقاهم.

    * فرض اهلل صيام رمضان على املؤمنني لعلهم يتقون.

    * شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.

    * وضع القدس واملسجد األقصى وواجب األمة اإلسالمية جتاههما.

    * احلث على زيارتهما يف إطار الضوابط الشرعية.

    * واجب األمة جتاه قضية فلسطني وأسراها.

    * حال األمة وفرقتها وتناحرها ووجوب وحدتها.

    * وصم اإلسالم واملسلمني باإلرهاب ودور بعض أبناء املسلمني يف تشويه صورة اإلسالم.

    * اخلالف يف اآلراء الفقهية والفكرية بني املسلمني ينبغي أال يتعدى احلدود املسموحة.

    * قبول اآلخر، ومعاملة غري املسلمني يف العهود اإلسالمية الزاهرة/ العهدة العمرية مثاًل.

    * التعايش املشرتك الذي ال تهاون يف الدين فيه وال اعتداء على اآلخرين/ فلسطني منوذجاً.

    

  

    وبعد أداء الصالة أجري حفل افتتاح لفعاليات النشاط املخطط له، فصعدت املنصة اليت 

جلس عليها بعض املسؤولني يف حكومة جنوب أفريقيا، وكان من بينهم رئيس كيب تاون 

وهي غري مسلمة، ولكنها حضرت ترتدي شااًل على رأسها، وكان هناك قّسيٌس أجلسوه إىل 
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جانيب، وكان من احلضور سفرٌي سابٌق جلنوب أفريقيا يف أمريكا، ورئيٌس سابٌق لكيب تاون 

وامسه إبراهيم. 

     حفل افتتاح الفعالية:

     نقلت حمطات تلفزيونية حملية عدة صالة اجلمعة وخطبتها، واالحتفال الذي تالها بالبث 

مين  ُطلب  ثم  باملناسبة،  كلمات  املنصة  على  اجلالسني  بعض  االحتفال  يف  وألقى  مباشرة، 

النشاط، فقدمت لذلك بكلمات قصرية كانت مؤثرة،  أو  افتتاح )املهرجان)  أن أعلن عن 

ختمتها بقول: )إن هذه الفعاليات يف هذا املكان، تعرّب عن األمل الذي مضى، واألمل باحلاضر 

واملستقبل)، وعنيت باألمل حالة التمييز العنصري واالضطهاد، الذي ساد جنوب إفريقيا قبل 

وإقامة  العبودية،  من  والتحرر  العنصري،  التمييز  على  االنتصار  فيمثله  األمل  أما  حتررها، 

األحرار احتفاهلم يف املكان الذي كانوا يضطهدون فيه ويسجنون ويعذبون، وكان من بني 

املرافق اليت شاهدتها يف هذه القلعة السجون واألقبية اليت ال يوجد هلا متنّفس، سوى األبواب 

اليت يدخل منها املعذبون وخيرجون، وهي أشبه كثريًا بزنازين الظاملني، وفيها حبال وجنازير 

مثّبتة يف السقوف واجلدران، كانت معدة للتعذيب. 
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   وختلل برنامج الفعالية فقرات نشيد هادف، أدتها فرق إفريقية باللغة العربية، مبستوى 

رائع وجّذاب، والغريب أن كثريًا ممن ينشدون ال يتقنون من العربية سوى ألفاظ وعبارات 

جلنة  توصية  على  بناء  الفائزة  الفرقة  عن  باإلعالن  فوضت  الفرق،  تسابق  وبعد  النشيد، 

التحكيم، وأنشدت تلك الفرقة بعد فوزها لألقصى أنشودة أهلبت مشاعر احلضور، وأصروا 

على دعوتي لصعود املنصة، فتفاعلت مع ما أمسع ورددت بعض العبارات احلماسية املتخللة 

يف النشيد.

    متحف فلسطني:

متحف  مبنى  إىل  توجهنا  املعد،  الربنامج  2017 وحسب   /5/  20 السبت  يوم      صباح 

مميزًا  متحفًا  ليصبح  اإلعداد  وقيد  طوابق،  تسعة  من  مكون  وهو  تاون،  كيب  يف  فلسطني 

لفلسطني حسب خطة معدة لذلك، وملا وصلنا موقع املتحف استقبلنا صاحب الفكرة ومن 

كان بصحبته عند مدخله، ثم دخلنا إليه، وصار يشرح لنا عن فكرة املتحف، وكيف مت شراؤه 

باملزاد، وكان مكونًا من طابقني، وميلكه شخص يهودي، وبعد شرائه والعلم أنه سيصبح 

متحفًا لفلسطني، مت حرقه، ورفعت دعوى قضائية، كسبها املشرتي بعد مخسة شهور، ومسح له 
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أن يبين تسعة طوابق ومل يكن ذلك يسمح لوال حادثة احلرق -حسب قوله-، وكان الرجل 

امتنعت  املبنى  أن مصعد  ذلك  وذكر من شواهد  معه،  اهلل  بأن  إميان  يعرب عن  وهو يشرح 

املبنى، حني كان يعلم أصحابها بأنه سيكون متحفًا  شركات مصاعد كبرية عن عمله هلذا 

لفلسطني، وأخريًا أنشئت شركة جديدة بعد مخس سنوات من االنتظار ووافقت على عرض 

بإعداد املصعد بالسعر نفسه الذي كان قبل 5 سنوات.

الصور  يراد ختصيصه لعرض بعض  فبعضها  منها لغرض،  التسعة كل  املبنى     وطوابق 

وخامس  مكتبة،  ورابع  غزة،  حلرب  وثالث  للنكسة،  وطابق  النكبة،  متعلقات  من  وغريها 

وسادس وسابع، وملا سألين ماذا تعتقد أن يكون الطابق الثامن، فتداركت أن املقصود مسجد، 

أحدها  للوضوء  مرافق  املسجد  طابق  ويف  وعانقين،  جدًا،  سّر    (mosque( قلت:  فلما 

للرجال، وآخر للنساء.

   والطابق األخري أعد مسكنًا للضيوف، جّهزت غرفة الستضافتهم ومرافقيهم.

   وعرض لنا القائم على إعداد املتحف صورًا لبعض من زاروا مبناه.
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     مكاملة هاتفية مع سفري فلسطني:

    بعد عصر يوم األحد21 /5 /2017م، كنت مع الشيخ إحسان طالب يف موقع االحتفال وكان 

معنا بعض األشخاص، فقال لي: إن سكرتري أول السفارة، طلب منه التحدث مع السفري 

الفلسطيين/ هاشم الدجاني، فاتصل به، وقال له إني معه، وأثنى على نشاطي وتفاعلي معهم، 

ثم أعطاني اهلاتف، فتحدثت مع سعادة السفري، الذي اعتذر لعدم التواصل معي؛ كونهم 

كانوا مشغولني باإلعداد ملؤمتر إفريقي، وبسبب البعد، واعدًا  بتعويض ذلك يف املستقبل، 

وعرّبت لسعادته بإجياز عما قمت به، وعن الفكر الوسطي الذي نقدمه للناس يف الداخل 

وأوصيته  والتطرف،  الغلّو  عن  بعيدًا  الفلسطينية،  اإلفتاء  دار  منهج  ميثل  والذي  واخلارج، 

خريًا جبنوب إفريقيا وأهلها على اختالف مذاهبهم وأديانهم ملناصرتهم قضايانا، واهتمامهم 

بها، وعرّبت له عن غبطيت له، لتوّليه مهمة السفري الفلسطيين لدى هذه البالد، والعمل مع 

هؤالء األحرار، الذين شارك بعض وزرائهم ونّوابهم يف الربملان يف فعاليات مساندة إلضراب 

األسرى الفلسطينيني عن الطعام على سبيل التضامن.

     مسجد القدس :

   حسب الربنامج املعد سلفاً، ذهبنا وكبار العلماء مساء األحد 21 /5 /2017 ألداء صالة 

ارتداء  وعلى  واجلّبة،  العمامة  ارتداء  على  إمامه  حيافظ  الذي  القدس،  مسجد  يف  املغرب 

والعلم  جانب  من  الصخرة  وعليها صورة  السوداء،  الفلسطينية  للكوفية  الرمزية  اللفحة 

الفلسطيين من اجلانب اآلخر، وملا ذهبنا إىل مسجد القدس ألداء صالة املغرب، ألبسته لفحة 

جديدة من الطراز نفسه من مموعة لفحات دار اإلفتاء الفلسطينية، وصليت املغرب إمامًا يف 

هذا املسجد اجلميل للغاية، واملنقوش على واجهاته األمامية اخلارجية بالعربية وباإلجنليزية 

وخبط كبري امسه) مسجد القدس).

متحف فلسطني ومسجدا القدس  والرابع يف كيب تاون
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    وألقيت كلمة يف احلضور بعد الصالة، وكان الشيخ إحسان طالب يرتمجها.

    املسجد الرابع:

   ثم انطلقنا بناء على الربنامج املعد كذلك إىل املسجد الرابع، ألداء صالة العشاء فيه، 

وحقيقة أنين مل أكن أعي املراد من هذا االسم، وملا وصلناه وإذا بامسه املثبت خبط عريض وكبري 

باإلجنليزية والعربية على واجهته اخلارجية األمامية: )املسجد الرابع ألجل حترير األقصى)، 

    فصليت العشاء باحلضور إماماً، وألقيت كلمة ترمجها الشيخ إحسان طالب أيضاً، وسبقها 

كلمة إلمام املسجد ثم كلمة تعقيبية، وكانت كلميت يف املسجدين عفوية، لكنها كانت مؤثرة 

بعون اهلل وتوفيقه. 
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    والالفت لالنتباه يف هذا املسجد أن موضع سجود كل مصلٍّ مطرز بصورة قبة الصخرة، 

وكل ألواح زجاج شبابيكه، مثبت عليها صورة قبة الصخرة، ويف املسجد صورة كبرية بعرض 

احلائط للقدس، وتربز فيها صورة املسجد القبلي وقبة الصخرة، مما يدل جبالء على عمق 

االهتمام باملسجد األقصى، واحلرص على االرتباط به، والتطلع إىل حتريره.

    زيارات وداعية خاطفة قبل الذهاب إىل املطار يف رحلة العودة:

يف صباح االثنني 22 /5 /2017 اليوم املقرر للعودة، ومغادرة كيب تاون، حضر املرافق على 

املوعد الساعة 7:15 وحضر أيضًا السيد شريف عباس، رئيس مجعية القراء حملاسبة الفندق، 

ومن ثم مت االنطالق إىل منزله لتناول طعام اإلفطار، الذي أقامه على شريف، ودعا إليه عددًا 

من كبار العلماء. 

وصلنا منزل السيد شريف عباس يف املوعد الساعة 8 صباحاً، ووجدنا يف استقبالنا عددًا من 

أصحاب الفضيلة، والسيد شريف وابنه وزوجته وأختيه، وعددًا من العلماء على رأسهم 

الشيخ عرفان، رئيس ملس القضاء.

    زيارة مجعية القّراء:

   بعد تناول اإلفطار، والتقاط الصور التذكارية، ويف حوالي الساعة التاسعة، غادرنا حسب 

متحف فلسطني ومسجدا القدس  والرابع يف كيب تاون



22

العدد  135  ذو القعدة وذو احلجة   1438 هـ   -  آب وأيلول 2017م

الذكور  الطالب  قسمي  أحضروا  قد  وجدناهم  وصولنا  وحني  القّراء،  مجعّية  إىل  الربنامج 

واإلناث من خمتلف األعمار، وكثري منهم حيفظ القرآن، وأجلسوا كّل قسم أرضاً، ومعلميهم 

ومعّلماتهم، وكان على رأس احلاضرين الرئيس الفخري للجمعية الشيخ الفاضل موسى، 

وهو طاعن يف السن، يتجاوز عمره الثمانني عاماً، والوقار واضح على حمياه، واستقبلنا ومن 

كانوا مبعيته حبرارة وألقيت كلمة موجزة معرّبة، رد عليها الشيخ موسى، بكلمة إميانية عرج 

فيها على تاريخ مجعية القراء وإجنازاتها ونشاطاتها جتاه تعليم القرآن الكريم وحتفيظه.

    زيارة وداعية جمللس القضاء وكلية السالم:

    كانت احملطة قبل األخرية زيارة كلية السالم، اليت تدرس علوم الشريعة باللغتني العربية 

واإلجنليزية، للذكور واإلناث، ومن ثم ذهبنا إىل ملس القضاء الذي استقبلين عند قدومي، 

وهناك ألقيت كلمة قصرية، عربت فيها عن انطباعي اإلجيابي من هذه الزيارة احلافلة، وعن 

شكري وتقديري ملواطين جنوب إفريقيا وحكومتهم وقياداتهم، وخباصة الذين التقيت بهم 

املسجد  وخباصة  الفلسطينية،  بالقضية  االهتمام  وعمق  والرعاية،  االستقبال  حفاوة  على 

األقصى املبارك، وبناء على طلب رئيس ملس القضاء رد علّي أحد علماء اجمللس البارزين، 

والذي يتقن احلديث بالعربية، وامسه الشيخ رياض، وذلك بكلمة معربة ومؤثرة، ثم التقطنا 
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الصور اجلماعية، ومحلين رئيس اجمللس وأعضاؤه السالم والتحيات إىل مساحة املفيت العام، 

وعلماء فلسطني وأهل القدس، وأبلغين فضيلته أنهم ينسقون للقيام بصيام مجاعي من قبل 

أصحاب خمتلف الديانات يف جنوب إفريقيا يوم األربعاء املقبل 24 /5 /2017 تضامنًا مع 

األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام يف السجون واملعتقالت الصهيونية.

    خامتة:

    بعد عرض هذا اجململ هلذه الزيارة املفعمة باحليوية، والتواصل مع قطاع مهم من شعب 

حر، بذل التضحيات، وصرب جبلد لنيل حريته، واخلالص من االستعمار والعبودية، تعزز لدينا 

األمل باخلالص من الظاملني وبطشهم، ونري احتالهلم ألرضنا ومقدساتنا، فال بد للفجر أن 

متحف فلسطني ومسجدا القدس  والرابع يف كيب تاون
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الفلسطينية  بالغًا بقضيتنا  يبزغ، وللشمس أن تشرق، وللقيد أن ينكسر، ووجدنا اهتمامًا 

القدس،  ذلك من وجود مسجد  أدل على  ليس  األقصى،  واملسجد  القدس  وخباصة قضية 

واملسجد الرابع ألجل حترير األقصى، ومتحف فلسطني، يف تلك املدينة العريقة كيب تاون، 

إضافة إىل املشاعر املتدفقة، اليت كان يعرب عنها باأللفاظ واحلركات واملشاهد، واحلرص على 

القادمني من أرض اإلسراء واملعراج، والتقاط الصور معهم، راجني اهلل جل  التواصل مع 

ومستواها  قدرها  تقل يف  عاجلة ال  ومقدساتنا حرية  وقدسنا  ووطننا  لنا  يهيئ  أن  يف عاله 

عن احلرية اليت ناهلا شعب جنوب إفريقيا الصديق واحلر، والذي ما زال وحكومته وقياداته 

يناصرون قضيتنا يف وقت عز فيه النصري.



25

    مقدمة:

َة محَُبارًَكا َوهحًُدى لِّْلَعاَلِمنَي*  ْيٍت وحُِضَع ِللنهَّاِس َللهَِّذي ِبَبكهَّ   قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز: }ِإنهَّ َأوهََّل بـَ

ْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل  رَاِهيَم َوَمن َدَخَلهحُ َكاَن آِمًنا  َولِلهَِّ َعَلى النهَّاِس ِحجُّ اْلبـَ يَِّناٌت مهََّقامحُ ِإبـْ ِفيِه آَيٌت بـَ

َوَمن َكَفَر َفِإنهَّ اللهََّ َغِنٌّ َعِن الَعاَلِمنَي{ )آل عمران: 96 - 97).

   كما ورد يف التفسري امليسر ميكن إجياز تفسري هاتني اآليتني، بأن البيت احلرام الذي يف 

)مكة) هو أول بيت ُبين لعبادة اهلل يف األرض، وهذا البيت مبارك تضاعف فيه احلسنات، 

للناس  استقباله يف الصالة، وقصده ألداء احلج والعمرة، صالح  الرمحات، ويف  فيه  وتتنزل 

مه  أمجعني، وهداية هلم. كما أن فيه دالالت ظاهرات على أنه من بناء إبراهيم، وأن اهلل عظَّ

وشرَّفه، منها: مقام إبراهيم، عليه السالم، وهو احَلَجر الذي كان يقف عليه، حني كان يرفع 

القواعد من البيت هو وابنه إمساعيل، ومن دخل هذا البيت َأِمَن على نفسه، فال يناله أحد 

بسوء. وقد أوجب اهلل على املستطيع من الناس يف أي مكان َقْصَد هذا البيت ألداء مناسك 
(*

(1(

ه وعمله، وعن سائر َخْلقه.) احلج. ومن جحد فريضة احلج فقد كفر، واهلل غين عنه، وعن حجرِّ
* التفسري امليسر: 1 /62.

أ.عزيز حممود العصا / عضو اهليئة اإلسالمية العليا

ملف العدد

 اإلرشاد يف احلج والعمرة 

أمانة جيب أن تؤدى إىل أهلها
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   يتضح من هذا كله أنه يف أداء احلج والعمرة عبادة، وتقرب إىل اهلل سبحانه واجب على 

كل مسلم مستطيع، لقوله تعاىل: }َوَأتُّوا اَلجهَّ َواْلعحُْمَرَة لِلِ{ )البقرة: 196). وهذا يعين أن املسلم، 

مهما علت وترية إميانه أو هبطت، حيرص على أداء فريضة احلج وسنة العمرة، ويتوق إىل زيارة 

البيت العتيق؛ لكي ينهل من عبق اإلميان، وعبق املكان والزمان املمتد آلالف السنني، حتى 

نيب اهلل إبراهيم، عليه السالم، الذي ورد ذكره يف القرآن الكريم ثالثًا وستني مّرة، تشري إىل 

جتّذر العالقة وصالبتها بني دين اإلسالم احلنيف الذي جاء به حممد، صلى اهلل عليه وسلم، 

ورسالة إبراهيم ونبّوته، ومن جاء بعده من األنبياء والرسل، إذ يقول فيه املوىل جّل وعال: }قحُْل 

ْعقحُوَب َواأَلْسَباِط َوَما أحُوِتَ محُوَسى  رَاِهيَم َوِإْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَ َنا َوَما أحُ�ِزَل َعَلى ِإبـْ آَمنهَّا ِبهلِل َوَما أحُ�ِزَل َعَليـْ

هحُْم َوَنْنحُ َلهحُ محُْسِلمحُوَن{)آل عمران: 84). نْيَ َأَحٍد مِّنـْ َفرِّقحُ بـَ َوِعيَسى َوالنهَِّبيُّوَن ِمن رهَّبِِّْم ال �ـحُ

   أي إن عبادة احلج والعمرة ليست مرد رحلة ُتؤدى فيها الطقوس واحلركات، وتصدح فيها 

احلناجر بعبارات ُتقرأ، أو ُتردد من خلف قارئ آخر، وإمنا هي رحلة )إميانية-تعبدية) تقوم 

يبقى  الذي أرسل رسله بدين احلق. وهنا،  التفّكر والتفكري يف عظمة اهلل وملكوته،  على 

السؤال األكثر إحلاًحا: هل يستطيع احلاج، أو/ املعتمر، خباصة الذي يقوم بها للمرة األوىل، 

مهما ارتقى يف سلم العلم واملعرفة، أن يتقن املناسك والفرائض دون دليل أو مرشد ميتلك 

اخلربة الكافية، القادر على التخفيف من عناء البحث والتوهان، وسط املاليني من املسلمني 

الذين يتزامحون يف تلك البقعة الطاهرة من األرض. 

   تأتي هذه املقالة للبحث يف شأن جزئية اإلرشاد واملرشدين، والدور املنوط بهم جتاه من 

قبل  األمانة، واالئتمان يف اإلسالم،  باحلديث عن  نقدم  ائتمنهم على نفسه. لذلك سوف 
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يقوم عليها احلج يف  اليت  اليت هي إحدى األدوات والوسائل  أمانة )اإلرشاد)  الدخول إىل 

أيامنا هذه، واليت ختفف من عناء السفر والتنقل، وحتارب اليأس واإلحباط والقنوط الذي قد 

ينتاب احلاج أو املعتمر.

     األمانة يف اإلسالم:

   حاشى هلل أن يكون قد خلق اإلنسان يف هذا الكون عبًثا، بل إن خلقه يأتي ضمن نظام 

الكون الواسع، الذي فيه لإلنسان دور األمني احلامل لألمانة مبعناها اإلعجازي، إذ رفضت 

السماوات واألرض واجلبال محلها؛ لثقلها، وثقل وطأتها على حاملها، لقوله تعاىل: }ِإنهَّ َعَرْضَنا 

َكاَن  ِإ�هَّهحُ  اإِل�َسانحُ  َوَحََلَها  َها  ِمنـْ َوَأْشَفْقَن  َها  َيِْمْلنـَ َأن  َفَأبـَنْيَ  َواِلَباِل  َواأَلْرِض  َماَواِت  َعَلى السهَّ اأَلَماَ�َة 

َظلحُوًما َجهحُواًل{)األحزاب: 72).

   وهنا، قد يسأل سائل: وهل يستطيع املرء محل هذه األمانة اليت تعجز عنها السماوات 

أواًل  تتجلى يف رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسّلم،  السؤال  إن اإلجابة عن هذا  واألرض؟ 

الذي حتلى باألمانة والصدق حتى لقب بالصادق األمني، وكان إذا ذهب أو جاء، يقولون: جاء 

األمني، وذهب األمني، وكانت ثقة أهل قريش بالنيب، صلى اهلل عليه وسلم، كبرية، فكانوا 

)1)*)، وفيمن تبعه من اجلمع املؤمن، إىل أن يرث 

ينقلون إىل بيته أمواهلم، ونفائسهم وديعة عنده)

اهلل األرض وما عليها.

   األمانة يف دين اهلل هي الفريضة اليت يتواصى املسلمون برعايتها، ويستعينون باهلل على 

حفظها، ويقول ابن كثري، رمحه اهلل: إنها عامة يف  األمانات الواجبة على اإلنسان مجيعها، وهي 

* الشمري، عبد اهلل سعدون )2010). خيانة األمانة يف تاريخ احلضارة اإلسالمية –دراسة حتليلية قانونية-. رسالة 
دكتوراة غري منشورة. جامعة سانت آليمنتس العاملية.

 اإلرشاد يف احلج والعمرة أمانة جيب أن تؤدى إىل أهلها
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نوعان: حقوق اهلل تعاىل من صالة، وصيام، وغريهما، وحقوق العباد كالودائع وغريها. ومن 

)1)*): األمانة على دين اهلل، واألمانة يف املسؤولية والقيادة، واألمانة يف حفظ اجلوارح، 

ماالتها)

وأمانة اجملالس، وأمانة الكلمة، وأمانة العالقة الزوجية، وأمانة الودائع.

   اإلرشاد يف احلج والعمرة أمانة على دين اهلل وأمانة املسؤولية:

   ال شك يف أن املرء املتجه إىل مكان غري معلوم لديه، حباجة ماّسة إىل من يرشده ويدّله، 

إذ يقول املثل الشعيب: )الغشيم أعمى)؛ أي إن الغريب عن املكان جيهله، وجيهل تفاصيله 

وأسراره، وأما عندما يتعلق األمر باحلج والعمرة، فإنه يضاف إىل هموم التعرف إىل املكان 

تلك املناسك اليت تشكل، يف مموعها، عبادة احلج، اليت هي ركن من أركان الدين احلنيف، 

واليت جيب أن تؤدى بال نقص يبطلها، وال زيادة حلد البدع اخلارجة عن ديننا احلنيف. 

   لذلك، اهتدت الدول واملؤسسات والشركات إىل استحداث وظيفة أو مهمة )مرشد) 

لكل مموعة من احلجاج أو املعتمرين، يتمتع مبستوى من املعرفة والدراية بالطريق واألماكن 

املختلفة ذات الصلة، اليت متكن احلاج من تأدية املناسك بسهولة ويسر، وبأقل قدر من اجلهد 

والتكلفة املالية، كما أنه ال بد من تدريب املرشد وتأهيله؛ من خالل الدورات والندوات، مبا 

جيعله قادًرا على اإلجابة عن أسئلة مموعته وتساؤالتهم دون كلل أو ملل، باعتبار ذلك يف 

ات املرشد مبا يأتي: صلب عمله ومهمته، اليت هو مكّلف بها. وميكن تلخيص مهمَّ

1) مرافقة اجملموعة املكلف بقيادتها يف وسيلة النقل كاحلافلة وغريها. وأن يكون متيقًظا، 

واضًعا نفسه يف خدمة من هم حتت قيادته.
* طه، أمحد )2015). األمانة كما يصورها القرآن الكريم )خطبة). شبكة األلوكة. انظر الرابط )أمكن الوصول إليه 

/http://www.alukah.net/sharia/0/93673 :(2017/ 05/ 12 يف
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2) من الضرورة مبكان أن يقود مموعته يف املناسك كافة. وأن يعد نفسه جيًدا لشرح األهمية 

الدينية والتارخيية والرتاثية لألماكن، اليت تقع ضمن مسار احلج والعمرة، وكذلك الدراية 

واملعرفة الكافيتني حول سري الصحابة الذين يؤتى على ذكرهم خالل املناسك، منذ اللحظة 

األوىل وحتى مغادرة القافلة آلخر املناسك.

الشباب  من  تكون خليًطا  ما  عادة  اليت  أفراد مموعته،  بني  الفردية  الفروق  يراعي  أن   (3

والشيوخ واألطفال والنساء، وقد يصادف يف اجملموعة بعض حاالت اإلعاقة اليت حتتاج إىل  

معاملة خاصة.

   بنظرة متمعنة لواجبات املرشد املوصوفة أعاله وغريها، ومن خالل ما هو مأمول منه من دور 

عظيم يف بث الطمأنينة والسكينة يف نفوس مموعته، حتى تكتمل عبادتهم. وبالعودة إىل 

ماالت األمانة املذكورة أعاله، جند أن أكثر مالني ينطبقان على املرشد، وفق املهمات املنوطة 

به، هما: األمانة على دين اهلل، واألمانة يف املسؤولية والقيادة.

   فاألمانة على دين اهلل تعاىل تتمثل يف فهم املرشد للدين ووعيه، واستيعابه، وااللتزام به، 

والدعوة إليه، وتسخري الطاقات واإلمكانات مجيعها، الفردية واجلماعية، لنشر هذا الدين، 

وتبيان فضله، وفضائله على بين البشر، وجتديده يف نفوس املسلمني أنفسهم، وختليصها مما 

قد يكون علق بها من كدر جراء ما جيتاح العامل من احلضارة املادية، اليت تسعى إىل حتييد دور 

الدين يف حياة بين البشر قاطبة.

   وأما بشأن األمانة يف املسؤولية والقيادة، فلعلَّ فيما جرى مع أبي ذر، رضي اهلل عنه، عندما 

سأل الرسول، صلى اهلل عليه وسّلم، أن يستعمله عربة تسّهل علينا، فهم املقصود منها: فعن 

 اإلرشاد يف احلج والعمرة أمانة جيب أن تؤدى إىل أهلها
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ْعِملحُِن؟ َقاَل: َفَضَرَب ِبَيِدِه َعَلى َمْنِكِب،  وَل اللهَِّ؛ َأاَل َتْستـَ ْلتحُ َي َرسحُ أبي ذٍر، رضي اهلل عنه، قال: )قـحُ

ْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَ�َداَمٌة، ِإالهَّ َمْن َأَخَذَها ِبَقَِّها،  َها يـَ َها َأَماَ�ٌة، َوِإ�ـهَّ ثحُهَّ َقاَل: َي َأَب َذرٍّ؛ ِإ�هََّك َضِعيٌف، َوِإ�ـهَّ

َوَأدهَّى الهَِّذي َعَلْيِه ِفيَها).)1)  

    وهذا يعين أن حسن اإلميان ال يكفي للقيادة، وإمنا هناك حاجة إىل الكفاية العلمية أو 

العملية، واملؤهالت املنشودة، ما جيعل الشخص منتجًا يف الوظيفة املكّلف بها،)2) وهكذا، 

فإن املرشد الذي يقع عليه االختيار لكفايته وكفاءته ومؤهالته، ثم يتقاضى األجر مقابل هذه 

املهمة، اليت رضي بها عن طيب خاطر، يكون مبثابة الراعي، واجملموعة اليت حيمل )أمانة) 

إرشادها وتوجيهها ملناسك احلج والعمرة هي الرعية. 

ْم َمْسئحُوٌل َعْن  لُّكحُ ْم رَاٍع، وَكحُ لُّكحُ ويف ذلك كله، ينطبق عليه قول النيب، صلى اهلل عليه وسلم: )كحُ

لحُ رَاٍع ِف َأْهِلِه، وهو َمْسئحُوٌل َعْن َرِعيهَِّتِه، َواْلَمرَْأةحُ رَاِعَيٌة ِف  َرِعيهَِّتِه، اإِلَمامحُ رَاٍع َوَمْسئحُوٌل َعْن َرِعيهَِّتِه، َوالرهَّجحُ

ْيِت َزْوِجَها، َوَمْسئحُوَلٌة َعْن َرِعيهَِّتَها، َواْلَاِدمحُ رَاٍع ِف َماِل َسيِِّدِه، َوَمْسئحُوٌل َعْن َرِعيهَِّتِه) )3)، كما ينطبق  بـَ

َو َغاشٌّ  ْرِعي اللهَّحُ َعْبًدا َرِعيهًَّة يحُوتحُ ِحنَي يحُوتحُ َوهحُ عليه قول النيب، صلى اهلل عليه وسلم: )اَل َيْستـَ

َلَا ِإالهَّ َحرهََّم اللهَّحُ َعَلْيِه اْلَنهََّة))4). ويف الرواية األخرى: )َما ِمْن َأمٍي َيلي َأمَر املسِلمنَي ثحُهَّ ال َيهدحُ لم 
َوينصححُ إال مل يدخل معهم النة).)5)

1.صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة. 
2. موقع إسالم ويب. مركز الفتوى. بتاريخ: 07 /08 /2003. الفتوى رقم: 36003. انظر الرابط اآلتي )أمكن 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Op :(2017/ 05/ 12 :الوصول إليه بتاريخ

tion=FatwaId&Id=36003

3. صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن.
4. صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار.

5. التخريج نفسه.
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    اإلرشاد يف احلج والعمرة بني العقيدة والواقع:

    لقد جاء هذا التأصيل لكل من احلج والعمرة واإلرشاد واألمانة، لتبيان ما يربط بينها من 

أواصر جتعل منها أعمدة تتكئ عليها األمة كأمة حية، تتبوأ مكانتها بني األمم. ولتبيان أن 

عبادة احلج، وفق الشرع، هي صياغة للفرد املسلم على طريق الصالح واإلصالح، وتعميق 

االنتماء إىل أمة ممتدة بني نيب اهلل إبراهيم، عليه السالم، ونيب اهلل حممد، صلى اهلل عليه وسّلم، 

حتى تارخيه، وإىل أن يرث اهلل األرض وما عليها.

    أما الواقع املعيش لدور اإلرشاد يف احلج والعمرة، فيشري إىل أن من املرشدين من يصطف 

مع اإلسالم يف جوهره؛ بأداء األمانة إىل أهلها، ومنهم من يكون خارج هذا السياق اإلمياني 

الدقيق. ففي كل مّرة يقدر لك زيارة حاج عائد للتو من تأدية فريضة احلج، يستوقفك حديثه 

عن رحلته، وهنا تنقسم اآلراء بني رأيني ال ثالث هلما: فإما أن ميتدح الشركة الناقلة و/أو 

املرشد للدور اإلجيابي والفاعل الذي أدياه اجتاه اجملموعة اليت ينتمي إليها املتحدث، وإما أن 

تصدر عنه زفرات الغيظ، والغضب، واحلنق على ما تعرض له من خديعة، جراء تقاعس 

الشركة الناقلة و/أو املرشد عن القيام بالواجب اجتاهه -وفق ما كان قد ُوِعَد به، عندما رزم 

املال الذي جناه بكده وتعبه وشقاء العمر، ودفعه لشركة وعدته برحلة حج إميانية خالصة، 

لن تشوبها شائبة-.

   هنا، يصبح من الضرورة مبكان تذكري املرشد بأن املهمة أو الوظيفة اليت يتبوأها هي أمانة يف 

عنقه؛ فاجملموعة من احلجاج الذين يقعون حتت قيادته قد ائتمنوه على أنفسهم؛ بأن يساعدهم 

يف تأدية مناسك احلج وفق أوامر اهلل سبحانه وتعاىل، وسنة نبيه املصطفى، صلى اهلل عليه 

 اإلرشاد يف احلج والعمرة أمانة جيب أن تؤدى إىل أهلها
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وسلم، غري منقوصة، كما ائتمنوه على أمواهلم اليت بذلوها للجهات الرمسية، واليت حيتسب 

قسم منها لصاحل )املرشد) الذي يف كثري من األحيان، ُيعفى من الرسوم اليت يدفعها احلجاج 

اآلخرون، مقابل اجلهد الذي يبذله يف الدور اإلرشادي، وبالتالي فإن ختلي املرشد عن هذا 

الدور، أو عدم القيام به حسب األصول، وترك احلجاج يف مهب رياح الغربة واالغرتاب، 

والتشتت يف فهم مناسك احلج وتسلسلها وتتابعها، والقيام بها على أحسن وجه، أقل ما 

ميكن القول فيه إنه )إخالل يف تأدية األمانات إىل أهلها)، راجني املوىل جّل وعال، أن ال يكون 

على ذلك املرشد وزر عمله، وأعمال احلجاج الذين هم حتت رعايته.

    ختاًما؛

   بكالم مباشر ملؤه اإلخالص، واحملبة يف اهلل، نتوجه إىل كل مرشد، مذّكرين بأن اندفاعه هلذه 

املهمة، وهو ال ميلك القدرة والكفاءة واألهلية هلا، والرتكيز على ما يعتقده من فائدة جينيها 

على املستوى الشخصي، فإن ذلك يقع ضمن عرض الدنيا –الزائل- الذي يضعه -والعياذ 

ْم َأن تـحَُؤدُّوا  باهلل- يف موقف عظيم خمالف لألمر الرباني، مصداًقا لقوله تعاىل: }ِإنهَّ اللهََّ َيْمحُرحُكحُ

َأْهِلَها{)النساء: 58). كما نتوجه إىل صانعي القرار، على املستوى الوطين، خباصة  اأَلَماَنِت ِإَل 

وزارة األوقاف، بأنهم هم أيًضا تقع على عاتقهم أمانة املتابعة، من أجل رفع الظلم الذي يقع 

على تلك الفئة من احلجاج؛ ملا يتعرضون له من مواقف مربكة، وفق املوصوف أعاله. وهنا، 

ال بد من اإلشارة إىل أن وزارة األوقاف الفلسطينية تضع وصًفا وظيفًيا واضًحا للمرشد، كما 

أنها تستقبل شكاوى احلجاج ومظلماتهم، وتعاجلها فوًرا عندما يتوجه احلاج إىل بعثة احلج 

الرمسية اليت تصاحب احلجاج الفلسطينيني كل عام.
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نغادر،  أن  للنفس  املريح  من  فإنه  اهلل-  مسح  -ال  والقنوط  باليأس  نصاب  ال  ولكي     

وحنن نشري إىل أن هناك ظواهر ومظاهر إرشادية، تكون فيها ماميع احلجاج يتحلقون حول 

مرشدهم، آمنني مطمئنني، ينهلون منه املعرفة، كما ينهل الظمآن املاء والشراب يف يوم قائظ، 

فهو يرعاهم، كما يرعى األب أبناءه؛ عندما ال يرتك شاردة وال واردة إال أتى عليها، وأجاب 

عن استفساراتهم، ووجههم الوجهة الصحيحة يف كل شأن، مهما صغر أو كرب. أضف إىل 

ذلك أن أفراد كل مموعة من احلجاج حيملون شارات موحدة وباللون نفسه، موسومة باسم 

احلاج، وجنسيته، وعنوان سكنه، وغري ذلك من البيانات ذات الصلة، وهلم راية مجيلة خاصة 

بهم، تشكل دلياًل هلم عند التحرك من مكان إىل آخر. 

   إن مشهًدا كهذا يعرب تعبرًيا صرحًيا عن جوهر الرسالة احملمدية اإلميانية، اليت أرادها اهلل 

سبحانه وتعاىل من فريضة احلج، وما فيها من أجواء إميانية، ورياضة روحّية، مصداًقا لقوله 

{ )البقرة:  وَق َوال ِجَداَل ِف اَلجِّ َرَض ِفيِهنهَّ اْلَجهَّ َفال َرَفَث َوال فحُسحُ تعاىل: }اَلجُّ َأْشهحٌُر مهَّْعلحُوَماٌت َفَمن فـَ

              .(197

 اإلرشاد يف احلج والعمرة أمانة جيب أن تؤدى إىل أهلها
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    احلمد هلل يصطفي من عباده من يشاء، ويصطفي من األزمنة واألمكنة ما يشاء، وصلى اهلل 

وبارك على سيد األنبياء، وآله األنقياء، وصحبه الّنجباء، وسلم تسليمًا كثريًا إىل يوم اللقاء، 

وبعد؛ 

   إخواني حجاج بيت اهلل احلرام، اعلموا، رمحكم اهلل، أن اهلل جل وعال، اختاركم من بني 

املسلمني كلهم على وجه األرض؛ لتكونوا ضيوفًا عليه، يف بيته احلرام، واملشاعر املقدسة، 

نعمته،  على  اهلل  فامحدوا  فأعطاهم،  وسألوه  فأجابوه،  دعاهم  اهلل،  وفد  واملعتمرون  فاحلجاج 

وِمّنِته، وعطّيته، وِهبته، وِمنحته، لياًل ونهارًا .

    وحيث َأِزَف الرحيُل عن بلد األنبياء واملرابطني، عن بيت املقدس وأكناف بيت املقدس، 

ربكم  على  ضيوفًا  لتكونوا  والرباط،  فيها  املقام  بنعمة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  شرفكم  اليت 

وموالكم، ألداء مناسك احلج املبارك يف بالد احلرمني الشريفني املباركني، فأخلصوا النية هلل 

تعاىل يف عمرتكم وحجكم، وليكن كل ذلك وفق سنة نبيكم، وقدوتكم، وأسوتكم حممد، 

صلى اهلل عليه وسلم، فإن اهلل تعاىل ال يقبل من األعمال واألقوال، إال ما كان خالصًا صواباً، 

ْؤتحُوا الزهََّكاَة َوَذِلَك  الَة َويـحُ وا الصهَّ َفاء َويحُِقيمحُ نـَ يَن ححُ وا اللهََّ محُِْلِصنَي َلهحُ الدِّ ْعبحُدحُ قال اهلل تعاىل: }َوَما أحُِمرحُوا ِإال ِليـَ

توجيهات ومناصحات
 حلجاج بيت اهلل احلرام

ملف العدد

الشيخ / يسري عيدة - مساعد مفيت حمافظة اخلليل
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لِّ اْمِرٍئ  َا ِلكحُ َا اأَلْعَمالحُ ِبلنِّيهَّاِت، َوِإنهَّ ِدينحُ اْلَقيَِّمِة{)البينة: 5)، وقال نبينا، عليه الصالة والسالم: )ِإنهَّ

ْم).)2)  وا َمَناِسَككحُ ذحُ َما �ـََوى))1)، وقال عليه الصالة والسالم: )ِلَتْأخحُ

   ونوصي حجاج بيت اهلل احلرام كذلك، بضرورة التوبة النصوح فيما بني العبد وبني ربه، 

وبني العبد واآلخرين، وَرّد احلقوق واملظامل ألهلها وأصحابها، وتربئة الذمة قبل الذهاب ألداء 

مناسك احلج.

، أو كان لبعضهم عليك حقوٌق، أو أوصيَت بشيء، فاكتب      وإن كان لك على أحد حقٌّ

ذلك ووّثقه، فال يدري الواحُد منا ماذا حيصل له، ومتى تأتيه املنّية.

    كما نوصي حجاجنا الكرام، باالستعداد اإلمياني اجلّيد هلذه الرحلة املباركة، باحملافظة على 

الصالة يف أوقاتها، وعلى ذكر اهلل عز وجّل، واإلكثار من االستغفار، وقراءة القرآن الكريم، 

وواجباته،  احلج،  أركان  العلم، عن  أهل  أو سؤال  باالّطالع،  الشرعي،  العلم  من  والتزود 

وسننه، وآدابه، وحمظوراته، ومكروهاته ... إخل. 

فاغتنم  الزمان واملكان،  الكريم بني شرف  أيها احلاج  أن اهلل جل وعال، جيمع لك     ومبا 

كلَّ أوقاتك يف الطاعة والعبادة، ما استطعت إىل ذلك سبياًل، فَدْعَك من الغفلة، والكسل، 

يف  أوقاتك  جل  تقضي  أن  وإياك  والعصيان،  والفسوق،  والّرَفث،  والغضب،  واخلمول، 

األسواق، واالنشغال بالتسّوق، على حساب الصالة والعبادة.  

   واعلم أخي احلاج أنَّ للمسجد احلرام واملشاعر املباركة ُحرَمَتها وَقداَسَتها ومكانتََها، َفَراِع 

ْم َشَعاِئَر اللهَِّ  َعظِّ م شعائَر اهلل تعاىل التعظيَم املطلوَب، قال اهلل تعاىل: }َذِلَك َوَمن يـحُ ُحرمَتها، وَعظرِّ
1. صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم.

2. صحيح مسلم، كتاب احلج، باب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر...

توجيهات ومناصحات حلجاج بيت اهلل احلرام
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قال  املبارك،  احلجرِّ  ِبُنُسك  ُمتلبرٌِّس  وأنت  واملعصية  وإياك   ،(32 اْلقحُلحُوِب{)احلج:  ْقَوى  تـَ ِمن  َها  َفِإ�ـهَّ

{)البقرة: 197)، وُحْرمُة  وَق َوال ِجَداَل ِف اْلَجِّ َرَض ِفيِهنهَّ اْلَجهَّ َفال َرَفَث َوال فحُسحُ اهلل تعاىل: }َفَمن فـَ

ْلٍم �ُِّذْقهحُ  املسجِد احلرام ليست َكُحرمِة غريه من األماكن، قال اهلل تعاىل: }َوَمن يحُِرْد ِفيِه ِبِْلَاٍد ِبظحُ

ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم{.)احلج: 25) 

حتفيزًا  والُعمرة؛  احلجرِّ  فضائِل  على  الوقوَف  الكريُم  احلاجُّ  عليه  حيرَص  أن  ينبغي  ومما     

، واالجتهاد يف الطاعة والعبادة، ومن  للنَّْفس، وتنشيطًا هلا على مزيٍد من البذل، والعطاء، واجلدرِّ

رحُورحُ َلْيَس َلهحُ َجزَاٌء ِإال اْلَنهَّةحُ))1)  ذلك مثاًل: قول النيب الكريم، صلى اهلل عليه وسّلم: )َواَلجُّ املَبـْ

ْق، رََجَع َكَما َوَلَدْتهحُ أحُمُّهحُ))2).     ْرفحُْث، َوملْ يـَْفسحُ َلْم يـَ ْيَت، فـَ وقوله عليه الصالة والسالم: )َمْن َحجهَّ َهَذا اْلبـَ

�يا، فيباهي بم املالئكة، فيقول:  وحديث: )وأما وقوفك بعرفة، فإن هللا تبارك وتعال ينـزل إل ساء الدُّ

ون رحت، وخيافون عذاب، ومل يرون، فكيف  ْبًا من كّل َفجٍّ عميق، يرجحُ ْعثًا غحُ هؤالء عبادي، جاؤوا شحُ

لو رَأون، فلو كان عليك مثلحُ رمِل عاجل )3)، أو مثل أيم الد�يا، أو مثل قطر السماء ذ�وًب، غسلها 

هللا عنك).)4)

    كما ننصُح حجاجَ بيِت اهلل احلرام بالصرب، والتعاون، وَسعة الّصدر، واالبتعاد عن اآلثام، 

الرحلة  مراحل  يف  واحتسابه  األجر،  واستحضار  والتأّفف،  والغضب،  واللغو،  واملعاصي، 

1. صحيح البخاري، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها.
2. صحيح البخاري، كتاب العمرة، باب قول اهلل تعاىل: }فال رفث{ )البقرة: 197).

3. رمل عاجل: رمل كثري دخل بعضه يف بعض، وعاجل منطقة رملية واسعة يف البادية يف بالد بين متيم. حتفة األحوذي 
شرح سنن الرتمذي، للمباركفوري، 241.  

4. مصنف عبد الرزاق، كتاب املناسك، باب فضل احلج، 5 / 14، وذكر األلباني يف صحيح الرتغيب والرتهيب أنه 
حسن لغريه. 
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اإلميانية املباركة كلها، منذ وضع القدم يف الَغْرز، حتى الرجوع بالسالمة واألجر والَقُبول. 

   ونوصي حجاج بيت اهلل احلرام باستحضار فضل يوم عرفة على َوْجِه اخُلصوص، واستحضار 

واأُلْعطيات  واهِلبات  واجلوائز  املنح  تلك  الغتنام  احلثيث  والسعي  املربور،  احلجرِّ  معنى 

َك مربورًا مقبواًل، وذنُبَك مغفورًا، فقد أخرب  والّتَجّليات والكرامات، واالجتهاد ألن يكوَن حجُّ

)1)*)، فينبغي للحاج الكريم استغالل كامل 

النيبُّ الكريُم، صلى اهلل عليه وسّلم، بأن )اَلّج َعَرفة))

هر إىل الُغروب يف الّدعاء، والّتضّرِع، والبكاء، واالنكسار، والتذّلل هلل، جل  يوِم عرفة من الظُّ

وعال، واالستغفار، وسؤاِل اهلل العتَق من الّنار، والَقبول، واالبتعاِد عن امللهيات، والّصوارِف، 

والشواغل، واملشكالت، والّنوم، والُفتور، واخلمول، والكسل، فليس هذا الوقُت وقتًا للّنوم 

والكسل، وإمنا هو وقُت اجِلّد واالجتهاد يف الطاعة والعبادة، فأروا اهلَل من أنفسكم خريًا، ويف 

ذلك فليتنافس املتنافسون. 

    ومما ينبغي تنبيُه حجاج بيت اهلل احلرام، وتنويههم إليه احلرص على حضور دروس الِعلم 

اخلاصة باملناسك اليت يتمُّ تنظيُمها، من خالل وزارة األوقاف قبل اخلروج من فلسطني، ويف 

أماكن سكناهم يف املدينة املنورة، ومّكة املكرمة، واملشاعر املقّدسة، واالستفادة منها، وأن َيْسأل 

احلاّج عّما ُيشِكُل عليه، وعّما جيهله مّمن يِثُق ِبِديِنه، وِعلِمه، وأمانِته، وعدم سؤاِل الَعَوام، وعدم 

الّتشّتِت يف سؤال أكثر من عامل أو شيخ أو ُمرِشد؛ حتى ال ُيَشورَِّش على نفسه، أو غريه من 

إخوانه احلجيج. 

    واستحِضر أخي احلاج، ُأخيت احلاّجة، ُحْسَن الظنرِّ باهلل، والثقة به، ومن أّنُه يغفُر الذنوَب 

* سنن النسائي، كتاب مناسك احلج، باب فرض الوقوف بعرفة، وصححه األلباني.

توجيهات ومناصحات حلجاج بيت اهلل احلرام
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عرفة  صعيِد  على  الناس  فيقف  التائبني،  على  ويتوُب  والّرزايا،  العيوَب  ويسرُت  واخلطايا، 

الطاهر، وقد أحرموا بالَبياض، وجاؤوا من ُكلرِّ فجٍّ عميق، على اختالف ألوانهم وأوطانهم، 

يرجون رمحة اهلل، وخيافون عذابه، متذللنَي ُمْنكسريَن، أّواهني بّكائنَي، ُمنيبني إليه، رغَم الذنوب 

واملعاصي، والتقصري فيما سلف، ويستحضرون بإحرامهم بالبياض، بياَض الكفن، وبياَض 

الصحائف، وبياَض الوجوه، ونقاَء القلوب والصدور، فيكون ذلك دافعًا هلم لإلقبال على 

بل والوسائل.   اهلل سبحانه، بشّتى السُّ

    وال تغفل أخي احلاج، أخيت احلاجة عن الدعاء لنفسك ولوالديك، وألهل بيتك وأحبابك 

واملسلمني واملسلمات، األحياء منهم واألموات، وأخِلص النّية يف الدعاء، وتضّرع، واْبِك، 

وتذّلل، وَأْخِبت، وَأِنْب إىل رّبك وموالك، وانكِسر بني يديه، داعيًا باملغفرة، والعتق من النار، 

َك مربورًا، وذنُبك مغفورًا، وسعُيك مشكورًا، وأن يثبتَك اهلل على الطاعة  وبأن يكوَن حجُّ

والعبادة، وما إىل ذلك من دعوات مباركات مما يفتح اهلُل به عليك. 

    فإن عدت إىل بلدك، ووطنك، وأهلك، وأحبابك، ساملًا غامنًا مأجورًا إن شاء اهلل تعاىل، 

ك من املعاصي والذنوب، واحرص على أن ترجع بعد احلّج أفضل مما كنت  فحاِفظ على حجرِّ

عليه قبله، وأن تسأَل اهلَل الثباَت على اهلدى والرشد واالستقامة، وال تنتظر من الّناس، وال 

تطلب منهم أن ُينادوك باحلاج فالن، أو احلاج أبي فالن، وال تغضب، وال تعاتب من مل ينادك 

بذلك، فمدار قبول العمل على إخالص النّية هلل سبحانه وتعاىل، فال ُتريد من الناس محدًا، 

وال ثناًء، وال شكورًا. 

    وختاماً؛ أخي احلاج أخيت احلاجة؛ أوُصوا أوالَدكم وأهاليكم، بضرورة عدم إزعاج الناس، 
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إىل  الوحي،  مهبط  بلد  من  بالسالمة  وصولكم  حال  النارية،  واألعرية  املفرقعات  بإطالق 

والّلعن،  والّطعن،  والّشتم،   ، للّسبرِّ ُعرضًة  أنفَسكم  جتعلوا  فال  وأكنافها،  املقدس  بيت 

املزعجة،  امُلؤذية  امُلكلفة  املفرقعات،  هذه  من  امُلنَزِعجني  املواطنني  ِقَبل  من  عليكم  والّدعاء 

كما وأوصوهم بعدم تكسري جذوِع األشجار، وتعليقها على مدخل البيت، سواء أكانت من 

أشجاركم اململوكة لكم، أم من األشجار العامة، وأشجار اآلخرين، فال حاجة إىل فعل ذلك، 

وال فائدة منه. 

   سائلني اهلل سبحانه أن يتقبل منكم أمجعني، وأن جيعل حجكم مربورًا، وذنبكم مغفورًا، 

وسعيكم مشكورًا، وأن َيكتَب احلّج لنا ولكم، وللمسلمني مجيعًا ... اللهم آمني. 

توجيهات ومناصحات حلجاج بيت اهلل احلرام



40

العدد  135  ذو القعدة وذو احلجة   1438 هـ   -  آب وأيلول 2017م

                                                                        

   احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد...

فإن اهلل تعاىل خلق اإلنسان، وأمره بالطاعة والعبادة، ليستقيم سلوكه، وينجو من عقاب ربه، 

واملؤمن دائمًا عند ختم أي عمل، يتوجه إىل اهلل سبحانه بأن يتقبل عمله؛ ألن رد األعمال 

مصيبة من أشد املصائب، يقول ابن مسعود: )أيها املقبول هنيئًا لك، وأيها احملروم املردود جب هللا 

مصيبتك))1)، ويقول اإلمام علي، رضي اهلل عنه: )أال ليت شعري من املقبول فنهنيه، ومن املردود 

َا  فنعزيه))2)، وقال: )كو�وا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بلعمل، أمل تسمعوا قول هللا عزهَّ وجل: }ِإنهَّ

تهَِّقنَي{))املائدة: 27))3). فالتوفيق إىل العمل أمر عظيم، واألعظم قبول العمل،  َقبهَّلحُ اللهَّحُ ِمَن اْلمحُ تـَ يـَ

لذا على العبد الوقوف عند أسباب القبول واألخذ بها، ومنها: 

  1. إخالص األعمال: أمر اهلل تعاىل يف كتابه العزيز املؤمنني بأن يتوجهوا إليه بكل عبادة، 

1. املرزوي، حممد بن مضر، خمتصر قيام الليل، باب )الرتغيب يف قيام رمضان وفضيلته)، ص214، الطبعة األوىل، 
1408هـ ـ 1988م، الناشر حديث أكادمي، فيصل آباد ـ باكستان.  

2. ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد، لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف، )يف وداع رمضان)، ص 377، 
الطبعة اخلامسة، 1420هـ ـ 1999م، دار ابن كثري، دمشق ـ بريوت، حققه ياسني حممد السواس.

3. املصدر نفسه.

إرشادات ما بعد احلج
ملف العدد

الشيخ / كايد حسن عايد جاليطه - مساعد مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
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ْسِلِمنَي* قحُْل  وَن َأوهََّل اْلمحُ يَن* َوأحُِمْرتحُ أِلَْن َأكحُ ِْلًصا َلهحُ الدِّ فقال سبحانه: }قحُْل ِإنِّ أحُِمْرتحُ َأْن َأْعبحَُد هللَا محُ

ِْلًصا َلهحُ ِدين{ )الزمر: 11 - 14)، وإذا  ْوٍم َعِظيٍم* قحُِل هللَا َأْعبحُدحُ محُ ِإنِّ َأَخافحُ ِإْن َعَصْيتحُ َربِّ َعَذاَب يـَ

كان الدين هلل تعاىل، فيجب أن تكون العبادات وسائر األعمال وفق ما أراد اهلل، قال تعاىل: 

ِكي َوَمَْياَي َوَمَاِت لِلهَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي{)األنعام: 162)، كما بنّي رسول اهلل، صلى اهلل  }قحُْل ِإنهَّ َصالِت َو�حُسحُ

عليه وسلم، أنه كيفما تتجه نية العبد، جياَز على ذلك، وينال ما قصد، قال رسول اهلل، صلى 

وِلِه، َفِهْجرَتحُهحُ  لِّ اْمِرٍئ َما �ـََوى، َفَمْن َكاَ�ْت ِهْجرَتحُهحُ ِإَل هللِا َوَرسحُ اهلل عليه وسلم: )اأَلْعَمالحُ ِبلنِّيهَِّة، َوِلكحُ

َها، َفِهْجرَتحُهحُ ِإَل َما َهاَجَر ِإَلْيِه))1)،  َزوهَّجحُ تـَ َها، َأِو اْمرََأٍة يـَ َيا يحُِصيبـحُ �ـْ وِلِه، َوَمْن َكاَ�ْت ِهْجرَتحُهحُ ِلدحُ ِإَل هللِا َوَرسحُ

فمن أراد القبول عليه أن خيلص أعماله هلل سبحانه، فال جيعل للخلق فيها نصيباً، إال ما أمر 

اهلل من دعاء هلم وحمبة يف اخلري. 

   2.  استمرار الطاعة بعد الطاعة: أخي احلاج عرفت حق اهلل عليك فالزم، وعدت من حجك 

وأنت بإذن اهلل صفحة بيضاء كما ولدتك أمك، فاحرص على أن تبقى كذلك، استغفر لكل 

ما كان، وإياك أن تعود إىل سيئة منه، وجدد التوبة واألوبة إىل اهلل باستمرار، قال أحد السلف: 

)إن من جزاء السنة السنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئةحُ بعدها))2)، واعلم أن اهلل إذا قبل 

العبد، فإنه يوفقه إىل الطاعة، ويصرفه عن املعصية، فالعمل الصاحل كالشجرة الطيبة، كلما 

تعاهدتها بالرعاية، زادتك عطاًء. 

1. صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب ما جاء إن األعمال بالنية واحلسبة، ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه اإلميان ... 
2. ابن كثري، إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، 2/ 146، الطبعة األوىل، 1418هـ ـ 1999م، دار طيبة للنشر 

والتوزيع، اململكة العربية السعودية ـ الرياض، حتقيق سامي بن حممد السالمة. 

إرشادات ما بعد احلج
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   3. تذكر أنك راحل عن الدنيا، وأن اآلخرة دار القرار: فاحرص على نيل الدرجات الُعال، 

ْنَصرحُوَن* َواتهَِّبعحُوا َأْحَسَن َما  محُ اْلَعَذابحُ ثحُهَّ ال تـحُ ْبِل َأْن َيِْتَيكحُ وا َلهحُ ِمْن قـَ ْم َوَأْسِلمحُ قال تعاىل: }َوَأِ�يبحُوا ِإَل رَبِّكحُ

ْفٌس َي َحْسَرَت َعَلى  تحُْم ال َتْشعحُرحُوَن*َأْن تـَقحُوَل �ـَ ْغَتًة َوَأ�ـْ محُ اْلَعَذابحُ بـَ ْبِل َأْن َيِْتَيكحُ ْم ِمْن قـَ ْم ِمْن رَبِّكحُ أحُْ�ِزَل ِإَلْيكحُ

تهَِّقنَي* َأْو  ْنتحُ ِمَن اْلمحُ اِخرِيَن* َأْو تـَقحُوَل َلْو َأنهَّ اللهََّ َهَداِن َلكحُ ْنتحُ َلِمَن السهَّ رهَّْطتحُ ِف َجْنِب اللهَِّ َوِإْن كحُ َما فـَ

ْحِسِننَي{ )الزمر: 54 - 58) وَن ِمَن اْلمحُ تـَقحُوَل ِحنَي تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنهَّ ِل َكرهًَّة َفَأكحُ

   4. احلرص الدائم على قبول األعمال، واخلوف من عدم قبوهلا، والتوجه إىل اهلل بإخالص 

بأن يتقبل األعمال الصاحلة، ويعفو عن الزالت، وكن عند اإلقبال على الطاعات مشفقًا على 

رحُ َمْأمحُوٍن{ )املعارج:  ْم ِمْن َعَذاِب َربِِّْم محُْشِفقحُوَن * ِإنهَّ َعَذاَب َربِِّْم َغيـْ نفسك، قال تعاىل: }َوالهَِّذيَن هحُ

27 - 28)، وكن لرمحة اهلل طالباً، ويف عفوه وغفرانه راغباً، فعن عائشة، رضي اهلل عنها، َقالْت: 

لحُوبـحُهحُْم َوِجَلٌة{  ْوا َوقـحُ ْؤتحُوَن َما َآتـَ )َسألتحُ َرسوَل هللا، صلى هللا عليه وسلم، َعْن َهذِه الية: }َوالهَِّذيَن يـحُ

)املؤمنون: 60)، قالت عائشة: َأهم الذيَن َيْشرَبوَن اَلمَر َوَيسِرقون؟ َقاَل: ال ي بنت الصديق! َولكّنهم 

قون، َوهحُم خَيافوَن َأْن ال تقبل ِمنهم، }أحُولئَك الذيَن يحُساِرعوَن ف الياِت{))1).    الذيَن َيصوموَن َويـََتصدهَّ

   فعلى ُجهِدهم َونشاِطهم، َوإخالصهم هلل َتعاىل، إال أنهم خيافون أن ال تقبل أعماهلم. قال 

حييى بن معاذ: )َمن استغفر بلسا�ه، وقلبحُه على املعصية معقود، وعزمه أن يرجع إل املعصية ويعود، 

فصومه عليه مردود، وبب القبول ف وجهه مسدود))2)، فمن أراد النجاة، فعليه االمتثال ألوامر 

اهلل تعاىل، قال ابن القيم: )واملريد الصادق: هو الذي قرأ القرآن، وحفظ السنة، وهللا يرزقه ببكة 

1. سنن الرتمذي، كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة املؤمنني، وصححه األلباني. 
2. ابن رجب، لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف، باب )يف وداع رمضان) ص 385. 
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صدقه، و�ور قلبه، فهما ف كتابه وسنة رسوله يغنيه عن تقليد فهم غيه).)1)

  5. االستمرار بعمل الطاعات بعد كل عمل: أخي احلاج، تزود من األعمال الصاحلة؛ من 

املنكر،  عن  والنهي  باملعروف،  واألمر  والصلة،  والرب،  الليل،  وقيام  تطوع،  وصالة  صدقة، 

َزوهَّدحُوا َفِإنهَّ  واعلم أن من عالمات قبول األعمال استمرار الطاعة بعد الطاعة، قال تعاىل: }َوتـَ

ْقَوى{)البقرة: 197)، وللثباِت على الطاعة مثرة عظيمة، وهي ختام األعمال مبا حتب  َر الزهَّاِد التـهَّ َخيـْ

وترضى، قال ابن كثري: )لقد أجرى هللا الكرمي عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن 

مات على شيء، بعث عليه يوم القيامة))2)، وقد بني النيب، صلى اهلل عليه وسلم، هذا املعنى، 

تحُهحُ َوهحَُو محُِْرٌم،  َوَقَصْتهحُ َنقـَ اًل َكاَن َمَع النهَِّبِّ، َصلهَّى هللاحُ َعَلْيِه َوَسلهََّم، فـَ فقد جاء يف الصحيحني: )َأنهَّ رَجحُ

وهحُ  ْيِه، َوال تََسُّ ْوبـَ ثـَ َوِسْدٍر، وََكفِّنحُوهحُ ِف  ِبَاٍء  اْغِسلحُوهحُ  َوَسلهََّم:  َعَلْيِه  ولحُ هللِا، َصلهَّى هللاحُ  َقاَل َرسحُ فـَ َفَماَت، 

ْوَم اْلِقَياَمِة محَُلبًِّيا).)3) َعثحُ يـَ بـْ رحُوا رَْأَسهحُ، َفِإ�هَّهحُ يـحُ ِبِطيٍب، َوال تحَُمِّ

  6. البعد عن الغرور والعجب باألعمال، بل استصغارها، واستشعار رمحة اهلل مقابلها: اعلم 

أخي احلاج، أخيت احلاجة، أن املؤمن مهما قدم من أعمال، فإنها ال تساوي شيئًا أمام نعم اهلل 

تعاىل، من مسع، وبصر، وعقل، وأموال، وأوالد وغريها، فكن شاكرًا هلل على أنعمه، وتذكر 

عند كل عمل، ما أذنبت، وما قصرت يف جنب اهلل، قال احلسن البصري عن قوله تعاىل: }َي 

ْر* َوال َتْنحُْن َتْسَتْكِثرحُ{)املدثر: 1 - 6):  ْر* َوالرُّْجَز َفاْهجحُ ْ* َوِثَياَبَك َفَطهِّ ثِّرحُ* قحُْم َفَأْ�ِذْر* َورَبهََّك َفَكبِّ َها املحُدهَّ َأيـُّ

1. ابن القيم، حممد بن أبي بكر بن أيوب، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، 2 /348، الطبعة 
السابعة، 1423هـ ـ 2003م، دار الكتاب العربي، بريوت ـ لبنان، حتقيق وتعليق: حممد املعتصم باهلل البغدادي. 

2. ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، 2 /87. 
3. صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب سنة احملرم إذا مات. 

إرشادات ما بعد احلج
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بأعماهلم  املنَّانني  على  تعاىل عاب  اهلل  أن  تنَس  وال  تستكثره))1)،  ربك  على  بعملك  تنن  )ال 

ْنِفقحُ َماَلهحُ  ْم ِبْلَمنِّ َواأَلَذى َكالهَِّذي يـحُ ْبِطلحُوا َصَدَقاِتكحُ َها الهَِّذيَن َآَمنحُوا ال تـحُ وصدقاتهم، فقال سبحانه: }َي َأيـُّ

رََكهحُ َصْلًدا اَل  تـَ لحُهحُ َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـحُرَاٌب َفَأَصاَبهحُ َواِبٌل فـَ ْوِم اَلِخِر َفَمثـَ ْؤِمنحُ ِبهلِل َواْليـَ ِرَئَء النهَّاِس َوال يـحُ

ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن{.)البقرة: 264)  ْقِدرحُوَن َعَلى َشْيٍء ِمهَّا َكَسبحُوا َواللهَّحُ ال يـَ يـَ

  7. التوجه إىل اهلل بالدعاء، والرجاء لقبول األعمال، واإلكثار من االستغفار: تذكر أخي احلاج 

أنه عندما فرغ إبراهيم وإمساعيل، عليهما السالم، من بناء الكعبة توجها إىل اهلل تعاىل أن 

َقبهَّْل ِمنهَّا ِإ�هََّك  َنا تـَ ْيِت َوِإْسَاِعيلحُ رَبـهَّ رَاِهيمحُ الَقَواِعَد ِمَن اْلبـَ ْرَفعحُ ِإبـْ يقبل منهما األعمال، قال تعاىل: }َوِإْذ يـَ

{)البقرة: 127). وقد أمرنا اهلل تعاىل بعد االنتهاء من املناسك أن نكثر من  ِميعحُ اْلَعِليمحُ َأْ�َت السهَّ

ْغِفرحُوا هللَا ِإنهَّ هللَا َغفحُوٌر َرِحيٌم* َفِإَذا  وا ِمْن َحْيثحُ َأَفاَض النهَّاسحُ َواْستـَ استغفاره، فقال سبحانه: }ثحُهَّ َأِفيضحُ

َيا  �ـْ َنا َآِتَنا ِف الدُّ ْم َأْو َأَشدهَّ ِذْكرًا َفِمَن النهَّاِس َمْن يـَقحُولحُ رَبـهَّ ْم َآَبءَكحُ رحُوا هللَا َكِذْكرِكحُ ْم َفاْذكحُ تحُْم َمَناِسَككحُ َقَضيـْ

َوَما َلهحُ ِف اْلَِخَرِة ِمْن َخالق{)البقرة: 199 - 200)، ولتعلم أيها احلاج أنَّ األعمال مهما عظمت، 

فإنها ليست السبب يف دخول اجلنة، فلن يدخل اجلنة أحد إال برمحة اهلل تعاىل، قال رسول اهلل، 

وَل هللِا؟ َقاَل: اَل، َواَل َأَن،  صلى اهلل عليه وسلم: )َلْن يحُْدِخَل َأَحًدا َعَملحُهحُ اْلَنهََّة، َقالحُوا: َواَل َأْ�َت َي َرسحُ

دحُوا َوَقارِبحُوا).)2)  َدِن هللاحُ ِبَفْضٍل َوَرْحٍَة، َفَسدِّ َغمهَّ تـَ ِإالهَّ َأْن يـَ

  8. أخي احلاج: إذا يسر اهلل لك أي عمل فيه صالحك يف الدنيا واآلخرة، فاعلم أن اهلل 

اختارك لطاعته، واعلم أنَّ ما يسر لك من أعمال صاحلة، هو من أعظم عالمات القبول، قال 

1. انظر، القرطيب، حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، اجمللد العاشر، 30 /53.
2. صحيح البخاري، كتاب املرضى، باب متين املريض املوت.
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َب  ْغَن* وََكذهَّ رحُهحُ ِلْليحُْسَرى* َوَأمهَّا َمْن َبَِل َواْستـَ َيسِّ َق ِبْلحُْسَن* َفَسنـحُ تعاىل: }َفَأمهَّا َمْن َأْعَطى َواتـهََّقى* َوَصدهَّ

األعمال  على  املداومة  أن  احلاج  أخي  واعلم   ،(10  -  5 ِلْلعحُْسَرى{)الليل:  رحُهحُ  َيسِّ َفَسنـحُ ِبْلحُْسَن* 

والتهجد،  القرآن،  الصاحلات؛ كقراءة  األعمال  وردًا من  فاجعل لك  بقبوهلا،  املبشرات  من 

ولحُ هللِا، صلى هللا عليه وسلم،  والتسبيح وغريها، عن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: )َكاَن َرسحُ

، قال رسول اهلل،  َتهحُ))1). وأحب األعمال إىل اهلل وإىل رسوله أدومها وإن قلَّ بـَ ِإَذا َعِمَل َعَماًل َأثـْ

))2)، وللحسنة آثار طيبة على حياة  صلى اهلل عليه وسلم: )َأَحبهَّ اأَلْعَماِل ِإَل هللِا َما َداَم َوِإْن َقلهَّ

اإلنسان كلها، قال ابن عباس: )إن للحسنة �ورًا ف القلب، وزينًا ف الوجه، وسعة ف الرزق، ومبة 

ف قلوب اللق، وأن للسيئة ظلمة ف القلب، وشينًا ف الوجه، ووهنًا ف البدن، و�قصًا ف الرزق، 

وبغضًة ف قلوب اللق).)3)

  9. احلرص على الصحبة الصاحلة، فقد بنّي النيب، صلى اهلل عليه وسلم، فوائد اجلليس 

اِد، ال  اْلِمْسِك، وَِكِي اْلَدهَّ َكَمَثِل َصاِحِب  ْوِء،  َواْلَِليِس السهَّ اِلِح،  الصاحل، فقال: )َمَثلحُ اْلَِليِس الصهَّ

ْوَبَك، َأْو َتِدحُ  اِد يحُِْرقحُ َبَدَ�َك، َأْو ثـَ ْعَدمحَُك ِمْن َصاِحِب اْلِمْسِك، ِإمهَّا َتْشَتِيِه، َأْو َتِدحُ ِرَيهحُ، وَِكيحُ اْلَدهَّ يـَ

ِمْنهحُ ِرًيا َخِبيَثًة).)4)

1. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب جامع صالة الليل، ومن نام عنه أو مرض.
2. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب اجللوس على احلصري وحنوه .

3. ابن القيم، حممد بن أبي بكر بن أيوب، روضة احملبني ونزهة املشتاقني، ص 595، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، 
حتقيق حممد عزيد مشس. وقد نسبه ابن القيم إىل ابن عباس وأنس، رضي اهلل عنهم. 

4. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب يف العطار وبيع املسك.

إرشادات ما بعد احلج
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شوٌق إىل البيت احلرام
من واحة الشعر

 زهدي حنتولي / موظف إداري / مكتب الوكيل املساعد / دار اإلفتاء الفلسطينية

الــشــعــرحُ يخـــــذن ســـاقـــًا عــلــى قـــدِم

بــيــت هللا قافيت ـــّجـــاج  ف رْكــــِب ححُ

صـــــْدقحُ املــشــاعــِر ف دمــــٍع يــرقــرقــهحُ

مـــن كــــّل فـــــجٍّ عــمــيــٍق أقـــبـــلـــوا أمـــًا

ــهــمحُ ــّم لـــبّـــوا الــــنــــداَء مجــــاعــــاٍت يــضحُ

مـــشـــّرفـــٍة أرٍض  إل  الـــــنـــــداَء  لــــّبــــوا 

ــــْمــــِرهــــم �ـــدمـــًا يــــكــــّفــــروَن خـــطـــاي عحُ

وف ـــك  ـــرتـــي � ـــا  ـــن ـــي أت رّب  لــــّبــــيــــَك 

ملّا رََأوحُا البيَت صاَر الشوقحُ مضطرًب

ـــــروِح لــلــحــرِم مــن لــفــت واشــتــيــاِق ال

الَكِلِم مــن  �ــْبــٍض  ف  القلَب  تــطــارححُ 

ــِم ــلحُ مــا كـــان يــومــًا أســــيًا ف رؤى ححُ

ــْرٍب ومن َعجِم ف مشهٍد كان من عحُ

تقوى القلوِب وليَس الفْرقحُ ف األمِم

الـــّنـــعـــِم ـــٍض مــــن  ـــي يــــســــارعــــون إل ف

ـــعـــنيحُ أوجــــاعــــًا مـــن األمِل وتـــــــذرفحُ ال

ـــــال ســـــأِم ـــــا لــــغــــٌة تــــرجــــو ب ـــــن إحـــــراِم

ـــغـــِم ــــــوجــــــداَن بلـــّن ــــعــــزفحُ ال ــــهحُ ي كــــأ�
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كـــــأنـــــْم كــــــنــــــزوا  الــــد�ــــيــــا بـــرؤيـــتـــهـــم

ـــهحُ ـــرسحُ َت الــبــيــِت  طــوافــهــم حــــول ذاك 

تــري لــم زمـــزمحُ الــعــنِي الــت ا�فطرْت

ـــــٌة أدعـــــي هللِا  عـــــــرفـــــــاِت  ــــى  عــــل لــــــم 

ــــمــــا اقــــتفــــوا ــــغــــفــــراٍن ِل ـــطـــمـــعـــون ل وي

ـــزورون أرَض الـــّج ل معكْم ت ي مــْن 

ـــهـــم ومــــــن فـــلـــســـطـــنَي قحُــــــّصــــــاٌد يـــرافـــقحُ

ف كـــّل ركــــٍن يــــرون الـــقـــدَس حــاضــرًة

ـــســـان مـــن عـــدٍم ــيــك ي خـــالـــقحُ اإل� لــّب

ــــلــــِم ـــــال ظحُ والـــــــنـــــــورحُ يـــــــأحُ أ�ـــــــــــــوارًا ب

ــهــم صــــورًة ف الحُـــْســـِن والــنّــظــم مجــوعحُ

ألعــــــــنٍي مـــــاؤهـــــا ف ســـــرمـــــِد الــــــــّدمِي

والــــكــــرِم الـــــــوِد  ـــنـــاجـــون رّب  ي بــــا 

ــِم ـــٍب ومـــن مَل ــِر الــعــمــِر مــن ذ� ف غــاب

ســـالمحُ قــلــب ومــعــن الـــّب ف قلمي

ـــــالِد وعــــــــــْزٌم عـــــــاَل الـــمـــِم ـــــب هــــــمُّ ال

�ــصــرًا ف دعائهِم الــشــمــسحُ  وتــشــرقحُ 

والّضَيِم األعـــداِء  من  بــالدي  احفْظ 

شوق إىل البيت
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   قصر الصالة يف السفر من الرخص الشرعية اليت حتتاج إىل حبٍث ونظر، ومن فروع املسألة؛ 

املسافة اليت تبيح قصر الصالة، قال ابن حجر: )هي من املواضيع اليت انتشر فيها اخلالف 

جدًا؛ فحكى ابن املنذر، وغريه حنوًا من عشرين قواًل))1). وعّد مجهور الفقهاء من املالكية، 

والشافعية، واحلنابلة مسافة القصر مثانية وأربعني مياًل)2). وهي أربعة ُبُرد، وهي ستة عشـر 

نْيِ،  نْيِ رَْكَعتـَ فرسخًا )3). وبفعل ابن عباس، وابن عمر، رضي اهلل عنهم)4). )َكاَن يحَُصلَِّياِن رَْكَعتـَ

ْوَق َذِلَك))5)، وباعتبارهم املشقة تتحقق يف مسافة أربعة ُبُرد، وهي  َعِة بـحُرحٍُد َفَما فـَ ْفِطرَاِن ِف َأْربـَ َويـحُ

مسافة مثانية وأربعني مياًل)6)، وذهب احلنفية إىل تقدير مسافة القصر باأليام، وهي ثالثة أيام، 

أو يومان. قال اإلمام أبو حنيفة: )ال تقصـر الصالة يف أقل من ثالثة أيام، ولياليها، بسري 

اإلبل، ومشي األقدام))7). واستدلوا حبديث سفر املرأة مع احملرم لثالثة، وهو قول الـرسول، 

1. فتح الباري، 2 /566. 
2. للتوسع انظر: اجلمع بني الصالتني وقصر صالة املسافر لعمار بدوي، ص165 - 204.

3. املدونة، 1/ 207، احلاوي 2 /360، األم، 1 /211، املغين، 2 /91.
4. املدونة، 1 /207، اجملموع، 4 /212. املغين، 2 /91. 

5. سنن البيهقي، 3 /196 صحيح البخاري، ذكره معلقاً.
6. احلاوي، 2 /360، املغين، 2 /91.

7. احلجة، 1 /166. املبسوط، 1 /235، وقال األلباني يف إرواء الغليل: إسناده صحيح.

الشيخ عمار بدوي أيوب / مفيت حمافظة طولكرم

فقه

مسافة قصر الصالة يف السفر
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رم ِمْنها))1).   صلى اهلل عليه وسلم: )ال تحُساِفرحُ امَلرأةحُ َفوَق َثالَثة َأيٍم َولياِليها، إال َمع َزْوِجها، َأْو ذو محُ

الكاساني:  وقال  َثالَثً))2).  َواملحَُساِفرحُ  َلًة،  َوَليـْ ْوًما  يـَ املحُِقيمحُ  )َيَْسححُ  وسلم:  عليه  اهلل  وبقوله صلى 

َساِكَتٌة  َوالَيةحُ  َشْرًعا،  ْقِديِرِه  تـَ ِف  َوالنِّزَاعحُ  َسَفرًا،  يحَُسمهَّى  َسْيٍ  َعَلى  َقعحُ  يـَ اأَلْرِض،  ِف  ْرِب  الضهَّ )محُْطَلقحُ 

َوَجَب الَعَملحُ ِبِه))3). وذهب ابن حزم  إىل تقدير مسافة  ْقِديِر، فـَ َعْن َذِلَك، َوَقْد َوَرَد اَلِديثحُ ِبلتـهَّ

تحُْم ِف اأَلْرِض  القصـر مبطلق السفر، وأقله ميل)4). واستدل بقول اهلل سبحانه وتعاىل: }َوِإَذا َضرَبـْ

محُ الهَِّذيَن َكَفرحُوا{)النساء: 101)، واستدل  ْفِتَنكحُ الِة ِإْن ِخْفتحُْم َأْن يـَ رحُوا ِمَن الصهَّ َناٌح َأْن تـَْقصحُ ْم جحُ َلْيَس َعَلْيكحُ فـَ

ْم، َصلهَّى هللاحُ َعَلْيِه َوَسلهََّم،  الَة َعَلى ِلَساِن َ�ِبيِّكحُ َرَض الصهَّ بقول ابن عباس، رضي اهلل عنهما: )ِإنهَّ هللَا فـَ

رحُوزحُ َعْن َمَلهَِّة اإْلَِقاَمِة،  َو البـحُ َفرحُ: هحُ ًعا))5). وقال ابن حزم: )َوالسهَّ نْيِ، َوَعَلى املحُِقيِم َأْربـَ َساِفِر رَْكَعتـَ َعَلى اْلمحُ

َلْم َنِْد َذِلَك ِف َأَقلهَّ ِمْن ِميٍل))6)، وقال ابن حزم: وقد روينا عن ابن  ـْربحُ ِف اأَلْرِض، فـَ وََكَذِلَك الضهَّ

الَة))7). واستدل بأقّل مسافة  َلَقَصـْرت الصهَّ ِمياًل،  عمر، رضي اهلل عنهما، أنه قال: )َلْو َخَرْجت 

القصر حبديث أنس، أّن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قصـر يف ثالثة أميال)8). قال ابن تيمية: 

1. املبسوط، 1 /235. بدائع الصنائع 1 /93. هذا احلديث بتمامه مل أجده، والثابت: َقاَل َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 
َوَسلََّم: )ال حَيِلُّ الْمَرَأٍة ُتْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اآلِخِر، َأْن ُتَساِفَر َسَفًرا َيُكوُن َثالَثَة َأيَّاٍم َفَصاِعًدا، ِإال َوَمَعَها َأُبوَها، َأِو اْبُنَها، 

َأْو َزْوُجَها، َأْو َأُخوَها، َأْو ُذو حَمَْرٍم ِمْنَها) صحيح مسلم، كتاب احلج، َباُب َسَفِر املَْرَأِة َمَع حَمَْرٍم ِإىَل َحجٍّ َوَغرْيِِه. 
2. املبسوط 1 /235. انظر: سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب التَّْوِقيِت يِف امَلْسِح َعَلى اخُلفَّنْيِ ِلْلُمِقيِم، وصححه 

األلباني. 
3. بدائع الصنائع، 1 /94. 

4. احمللى، 3 /213.
5. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، َباُب َصالِة امُلَساِفِريَن َوَقْصِرَها.

6. احمللى، 3 /213.
7. احمللى، 3 /213. وقال ابن حجر: )إسناده صحيح): فتح الباري، 2 /567.

8. ونص احلديث )َكاَن َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا َخَرَج َمِسرَيَة َثالَثِة َأْمَياٍل، َأْو َثالَثِة َفَراِسَخ - ُشْعَبُة 
اكُّ - َصلَّى َرْكَعَتنْيِ). صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصـرها، باب صالة املسافرين وقصرها.  الشَّ

مسافة قصر الصالة يف السفر
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. َوالَواِجبحُ َأْن يحُْطَلَق َما  )َفِإنهَّ اأَلْرَض ال تحُْذرَعحُ ِبَذرِْع َمْضبحُوٍط ِف َعامهَِّة اأَلْسَفاِر، َوَحرََكةحُ املحَُساِفِر َتَْتِلفحُ
لِّ َسَفٍر))1) الَة ِف كحُ رحُ املحَُساِفرحُ الصهَّ ْقصحُ يـَ يهََّدهحُ، فـَ َقيهََّد َما قـَ رِْع، َصلهَّى اللهَّحُ َعَلْيِه َوَسلهََّم، َويـحُ َأْطَلَقهحُ َصاِحبحُ الشهَّ

واحلنابلة  والشافعية،  املالكية،  من  العلماء  قّدر مجهور  امليل بالكيلومرتات:  بيان مقدار     

بالذراع:   امليل  مبقدار  العلماء  واختلف  مياًل.  وأربعون  مثانيٌة  باألميال، وهي  القصر  مسافة 

ذراع.  امليل ستة آالف  الثاني:  القول  ذراع)2).  ألفي  أقل من  يقع يف  امليل ال  القول األول: 

والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معرتضة معتدلة، واإلصبع ست شعريات معرتضة معتدلة)3). 

وقال ابن حجر: وهذا الذي قاله؛ هو األشهر)4). القول الثالث: أربعة آالف ذراع)5)، القول 

الرابع: ثالثة آالف ذراع)6). القول اخلامس: ثالثة آالف ومخسمائة ذراع)7). القول السادس: 

مخسة آالف ذراع ومائتان ومخسون ذراعًا بذراع احلديد املستعمل يف مصر، واحلجاز بعصر 

احلنفية،  اختيار  وهو  ذراع؛  آالف  أربعة  امليل:  الساعاتي)9):  قال  العسقالني)8).  حجر  ابن 

وثالثة آالف ومخسمئة ذراع: عند املالكية، ألفا ذراع: مشهور املذهب عند املالكية. ستة آالف 
ذراع: عند الشافعية، واحلنابلة.)10)

1. فتاوى ابن تيمية، 24/ 13.
2. احمللى، 3 /214، فتح الباري، 2 /567، الفواكه الدواني، 1 /253.

3. اجملموع، 4 /260، املبدع، 2 /115.
4. فتح الباري، 2 /567.

5. املصباح املنري، 2 /256. فتح الباري، 2 /567.

6. املصباح املنري، 2 /256. فتح الباري، 2 /567.
7. الفواكه الدواني، 1 /253. 

8.  فتح الباري، 2 /567.
9. بلوغ األماني، 5 /103.  

10. امليل عند احلنابلة، انظر: الفروع، 2 /54. املبدع، 2 /115، اجملموع، 4 /260، الفواكه الدواني، 1 /253. رد 
احملتار. 2 /602.
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   مقدار الذراع: الذراع يساوي46.2سم. وقيل الذراع يساوي: ما بني طريف املرفق إىل آخر 
األصبع املتوسط.)1)

   مقدار امليل بالكيلو مرتات، وبيان مسافة القصر بالكيلومرتات: 

   األول يف مسافة القصر: 48 ميل. وامليل 2000 ذراع. وهذا يساوي: 44.35 كم.

   الثاني: 48 مياًل. وامليل يساوي 6000 ذراع. وهذا يساوي: 133.056 كم.

   الثالث: 48 مياًل. وامليل يساوي 4000 ذراع. وهذا يساوي: 88.704 كم.

   الرابع: 48 مياًل. وامليل يساوي 3000 ذراع. وهذا يساوي: 66.52 كم.

   اخلامس: 48 مياًل. وامليل يساوي 3500 ذراع. وهذا يساوي: 77.61 كم.

  السادس: 48 مياًل. وامليل يساوي 5250 ذراعاً. وهذا يساوي: 115.53 كم.

  املسافة اليت قصر فيها الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، بالكيلومرتات: األوىل: ثالثة أميال:    

وعلى حساب امليل 4000 ذراع تكون: 5.54 كم. الثانية: ثالثة فراسخ، وهي تسعة أميال. 

وعلى حساب 4000 ذراع تكون مسافة القصر:16.63كم. 

   القول الراجح يف حتديد مسافة القصر: إذا أمعنا النظر يف استدالالت الفقهاء؛ جندها ترتكز 

َناٌح َأْن  ْم جحُ َلْيَس َعَلْيكحُ تحُْم ِف اأَلْرِض فـَ إىل اآلية الكرمية، وهي قول اهلل سبحانه وتعاىل: }َوِإَذا َضرَبـْ

محُ الهَِّذيَن َكَفرحُوا{)النساء: 101). واآلية الكرمية ذكرت القصر  ْفِتَنكحُ الِة ِإْن ِخْفتحُْم َأْن يـَ رحُوا ِمَن الصهَّ تـَْقصحُ

يف السفر مطلقاً، ومل حتدد له مسافة. )وال يكون ضاربًا يف األرض حتى خيرج))2). وأقل مسافة 

سافرها النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وقصر فيها الصالة؛ هي مسافة ثالثة أميال. أو ثالثة 

فراسخ: أي تسعة أميال. فعن شعبة عن حييى بن يزيد اهلنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن 

1. الفواكه الدواني، 1 /253. 
2. املغين، 2 /97. 
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ولحُ هللِا، َصلهَّى هللاحُ َعَلْيِه َوَسلهََّم، ِإَذا َخرََج َمِسيََة َثالَثِة َأْمَياٍل، َأْو َثالَثِة  قصر الصالة، فقال: )َكاَن َرسحُ

َياِن َذِلَك  َو َأَصحُّ َحِديٍث َوَرَد ِف بـَ نْيِ))1). قال ابن حجر: )َوهحُ اكُّ - َصلهَّى رَْكَعتـَ ْعَبةحُ الشهَّ رَاِسَخ - شحُ فـَ

، َفال َيحُوزحُ امَلِصيحُ إَلْيِه ِبرَْأٍي محَُرهٍَّد، ِسيهََّما َوَلْيَس  ْوِقيفحُ ْقِدير َببحُهحُ التـهَّ هحُ))2). وقال ابن قدامة: )التـهَّ َوَأْصَرححُ

َعِقَد اإِلمْجَاعحُ  نـْ لِّ محَُساِفٍر، إال َأْن يـَ ةحُ َمَع َمْن َأَبَح اْلَقْصَر ِلكحُ َقاسحُ َعَلْيِه، َوالحُجهَّ َردُّ إَلْيِه، َوال َ�ِظٌي يـحُ َلهحُ َأْصٌل يـحُ
َعَلى ِخالِفِه))3). وال إمجاع بني العلماء؛ فقد )عدَّ ابن املنذر فيها عشرين قواًل).)4)

   حاول بعض الفقهاء تأويل قصر النيب، صلى اهلل عليه وسلم، ملسافة ثالثة أميال؛ تأوياًل 

إذا سافر سفرًا  أراد به  أنه  ُيبِعُد االستدالل باحلديث حملرِّ الدليل؛ فمنهم من قال: )حيتمل 

طوياًل قصـر؛ إذا بلغ ثالثة أميال))5). ومنهم من قال: )ليس معناه أّن غاية سفره كانت ثالثة 
أميال؛ بل معناه إذا سافر سفرًا طوياًل؛ فتباعد ثالثة أميال قصر).)6)

   ورّد ابن حجر  هذا التأويل، فقال: )وقد محله ]احلديث[ من خالفه على أّن املراد به املسافة 

اليت يبتدئ منها القصـر؛ ال غاية السفر، وال خيفى ُبْعُد هذا احململ))7). ويف رواية َتردُّ هذا 

الِة، َوُكْنُت َأْخَرُج ِإىَل الُكوَفِة، َفُأَصلرِّي َرْكَعَتنْيِ  احململ: سأل حَيَْيى ْبِن َيِزيَد َأَنَس َعْن َقْصـِر الصَّ

ولحُ هللِا، َصلهَّى هللاحُ َعَلْيِه َوَسلهََّم، ِإَذا َخرََج َمِسيََة َثالَثِة َأْمَياٍل، َأْو َثالَثِة  َحتَّى َأْرِجَع، َفَقاَل: )َكاَن َرسحُ

ْعَبةحُ، يصلي ركعتني))8). فهي رواية صرحية على أنه سأله  عن قصـر الصالة، ومل  رَاِسَخ، َشكهَّ شحُ فـَ

1. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب صالة املسافرين وقصرها.
2. فتح الباري، 2 /567. 

3. املغين، 2 /91. 
4. فتح الباري، 2 /566. 

5. املغين، 2 /91. 
6. اجملموع، 4 /214.

7. فتح الباري، 2 /567.  
8. سنن أبي داود، كتاب الصالة، تفريع صالة السفر، باب متى يقصر املسافر، وصححه األلباني.
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يسأله عن مكان ابتداء قصـر الصالة؛ بدليل قوله: )كنت أقصر إذا خرجت من الكوفة إىل 

البصرة؛ حتى أرجع). 

فراسخ، وهي  إنه ال نكري على من قصـر يف ثالثة  يقال:  أن  األسلم  إّن    خالصة القول: 

مسافة تسعة أميال، أو مسافة ثالثة أميال يف رواية؛ لقوة هذا املذهب يف أدلته، وعلى رأسها 

فعل النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وفعل عدد من الصحابة، رضي اهلل عنهم. ومن اطمأنت 

نفسه لقصر املسافة يف مثانية وأربعني مياًل على االختالف البعيد، مبساواتها بالكيلومرتات؛ 

َها  َعَل ِمنـْ فله ذلك. فالقصر رخصة على التخيري. قال ابن تيمية: )َهِذِه َمَساِئلحُ اْجِتَهاٍد، َفَمْن فـَ

ْهَجْر))1). ويرّجح ابن تيمية القصـر يف السفر الطويل،  ْنَكْر َعَلْيِه َوملْ يـحُ ْعِض العحَُلَماِء، ملْ يـحُ ِبَقْوِل بـَ

ًتا، َوَقْد َقَصـَر َخْلَفهحُ  َوقِّْت ِلْلَقْصِر َمَساَفًة َوال َوقـْ والقصري. قال: )أَلنهَّ النهَِّبهَّ، َصلهَّى اللهَّحُ َعَلْيِه َوَسلهََّم، ملْ يـحُ

َعدُّ ِف العحُْرِف  وَن َذِلَك ِمهَّا يـحُ ِليِل، َوَلِكْن ال بحُدهَّ َأْن َيكحُ َواِل ِف الدهَّ َو َأَصحُّ اأَلقـْ َة ِبَعَرَفَة َومحُْزَدِلَفَة، َوهحُ َأْهلحُ َمكهَّ

َسَفرًا))2)، واهلل أعلم.

1. مموع الفتاوى، 24 /15 - 16.
2. مموع الفتاوى، 24 /15.
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الوالدين حبجة واحدة 1. حكم احلج عن 

   السؤال: هل جيوز لي شرعًا أن أقوم بأداء فريضة احلج عن والدّي )أبي وأمي) يف سفرة 

واحدة، وحج واحد، ألنهما شيخان كبريان يف السن، ومل حيجا عن نفسيهما؟  

   اجلواب: احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق، سيدنا حممد األمني، 

وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛

   فاحلج عن والديك من أعظم الرب بهما، ولكن يشرتط يف حجك عنهما أن تكون أنت قد 

حججت أواًل عن نفسك، فعن ابن عباس، َأنَّ النَّيِب، صلى اهلل عليه وسلم، مَسَِع َرُجاًل َيُقوُل: 

ْفِسَك؟ َقاَل:  رحَُمَة؟ َقاَل: َأٌخ ِل، َأْو َقرِيٌب ِل، َقاَل: َحَجْجَت َعْن �ـَ بـْ رحَُمَة، َقاَل: َمْن شحُ بـْ ْيَك َعْن شحُ )َلبـهَّ

)1)*)، ثم حتج عن كل واحد منهما على ِحَدٍة فقط يف 

رحَُمَة)) بـْ جهَّ َعْن شحُ ْفِسَك، ثحُهَّ ححُ جهَّ َعْن �ـَ اَل، َقاَل: ححُ

السفرة الواحدة، وال جيوز لك شرعًا أن حتج عنهما مجيعًا حبجة واحدة يف سنة واحدة وسفرة 

واحدة؛ ألن احلج يف العام الواحد ال يكون إال عن واحد، وكذلك العمرة ال جتوز إال عن 

واحد، فقد جاءت امرأة من خثعم، فقالت: لرسول اهلل؛ صلى اهلل عليه وسلم، )إن أب َشْيٌخ 
* سنن أبي داود، كتاب املناسك، باب الرجل حيج عن غريه، وصححه األلباني.

أنت تسأل واملفيت جييب
الشيخ حممد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

زاوية الفتاوى
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ي عن َأِبيِك))1)، وجاء رجل  جِّ جهَّ عنه؟ قال: ححُ يحُْجِزئحُ َأْن َأححُ ، َأفـَ َكِبٌي قد َأْدرََكْتهحُ َفرِيَضةحُ اللهَِّ ف اَلجِّ

وَل اللهَِّ؛ ِإنهَّ أب َشْيٌخ َكِبٌي ال َيْسَتِطيعحُ  إىل رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، وسأله قائاًل: )ي َرسحُ

جهَّ عن َأِبيَك َواْعَتِمْر).)2) ْعَن، قال: ححُ اَلجهَّ وال العحُْمَرَة وال الظهَّ

التضحية خبروف قطع قرنه 2. حكم 

    السؤال: ما حكم التضحية خبروف قطع أحد قرنيه؟

   اجلواب: اختلف الفقهاء يف هذه املسألة، فذهب األحناف إىل أن مكسورة القرن جتزئ ما مل 

يبلغ الكسر املشاش، وهو رؤوس العظام، فإذا بلغه فإنها ال جتزئ، وذهب املالكية إىل أنها 

جتزئ إال أن يكون الكسر مدمياً؛ أي إذا شق اجللد، وظهر الدم، فال جيوز؛ ألنه مرض، وذهب 

الشافعية إىل أنها جتزئ مع الكراهة، سواء أدمى قرنها باالنكسار أم ال؛ وألن األذن والقرن 

ال يقصد أكلهما، وذهب احلنابلة إىل أنه ال جتزئ العضباء - وهي اليت ذهب أكثر أذنها أو 

ولحُ هللا، َصّلى هللاحُ َعلْيِه َوَسّلم، َأْن يحَُضّحى  قرنها - حلديث علّي، رضي اهلل عنه، قال: )�ـََهى َرسحُ

(4 ِبَْعضب الْقرِن َواألحُذن).)3)

   وعليه؛ فاألوىل جتّنب التضحية مبقطوعة القرن، خروجًا من خالف الفقهاء، فإن مل تتيسر 

التضحية بغريها، فتجوز التضحية بها، استنادًا إىل قرار ملس اإلفتاء األعلى رقم )1 /13) 

1. سنن الرتمذي، كتاب احلج عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، وحسنه األلباني.
2. سنن الرتمذي، كتاب احلج عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب منه، وصححه األلباني.

3. سنن الرتمذي، كتاب األضاحي عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب يف الضحية بعضباء القرن واألذن، وقال 
الرتمذي: حسن صحيح.

4. املوسوعة الفقهية الكويتية: 33 /152.

أنت تسأل واملفيت جييب
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بتاريخ 19 /6 /1997م، الذي أجاز التضحية مبقطوعة الذنب، فمن باب أوىل جواز التضحية 

مبقطوعة القرن؛ ألن ذلك ال يؤثر يف طيب اللحم ووفرته؛ وألن القرن ال يقصد أكله، حسب 

قول بعض أهل العلم.

التوكيل يف األضاحي 3.  حكم 

   السؤال: ما حكم توكيل شركات معينة يف شراء األضاحي، وذحبها، وتوزيعها؟ 

   اجلواب: األصل أن يتوىل اإلنسان ذبح نسكه بنفسه، ولكن جيوز له توكيل شخص، أو جهة 

موثوقة؛ لشراء أضحيته وذحبها، ومن ثم التصدق عنه بلحمها على الفقراء واملساكني، وفقًا 

ألحكام الشريعة اإلسالمية.

  وتشرتط يف جواز األضحية بهذه الطريقة شروط عدة، هي:

  1. السالمة من العيوب، فال جيوز أن تكون عوراء بينًا عورها، أو عجفاء؛ )أي هزيلة)، أو 

َقاَل:  ، فـَ مريضة مرضًا بيناً، لقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )َأْرَبٌع ال َتحُوزحُ ِف اأَلَضاِحيِّ

َقى))1). نـْ ٌ َظْلعحَُها، َوالَكِسيحُ الهَِّت ال تـَ َها، َوالَعْرَجاءحُ بـَنيِّ ٌ َمَرضحُ ٌ َعَورحَُها، َوامَلرِيَضةحُ بـَنيِّ اْلَعْورَاءحُ بـَنيِّ

  2. أن تبلغ السن املعتربة شرعاً، فقد قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )اَل َتْذَبحُوا ِإالهَّ 

ْأِن))2)، فال جيزئ من اإلبل إال ما أمت مخس  َتْذَبحُوا َجَذَعًة ِمَن الضهَّ ْم، فـَ َر َعَلْيكحُ محُِسنهًَّة، ِإالهَّ َأْن يـَْعسحُ

سنني، وال من البقر إال ما أمت سنتني، وال من املعز إال ما أمت سنة، وأما الضأن فيجزئ منها 

أما خبصوص اخلراف  العيوب،  اجلذع، وهو ما أمت ستة أشهر، شريطة أن تكون خالية من 

1. سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، وصححه األلباني.
2. صحيح مسلم، كتاب األضاحي، باب سن األضحية.
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والعجول املسمنة، فتجوز التضحية بها إذا وضعت مع ذوات السن املطلوب، ومل نتمكن من 

متييزها، وإن ملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره رقم: 1 /13 بتاريخ 19 /6 /1997م، 

أجاز التضحية باخلراف والعجول املسمنة، لكونها قد تفوق صاحبة السن بكمية اللحم، 

فتحقق اهلدف منها؛ وهو إطعام الفقراء.

3. التأكد من السالمة الصحية لألضاحي املستوردة، والسالمة العامة عند نقل األضاحي 

وشحنها.

4. موافقة اجلهات الرمسية املتخصصة لدينا على ذبح األضاحي وتوزيعها، لتفادي املشكالت، 

واملخالفات القانونية، ولضمان حتقق الرقابة الرمسية عليها.

4. صحة اإلحرام غري احملدد باحلج والعمرة

  السؤال: هل يصح اإلحرام غري احملدد؟ أو اإلحرام املطلق؟

   اجلواب: إذا لبس احلاج ثياب اإلحرام، وبدأ بالتلبية بقصد النسك، ونوى نسكًا دون أن حيدد 

نيته، أنه يريد العمرة أو احلج أو هما معًا ال بلسانه وال بقلبه، صح إحرامه يف املعتمد عند 

احلنفية، وعليه التعيني قبل الطواف، فإن مل يعني إحرامه، وطاف، جعلها عمرة ومتتع بها إىل 

احلج، وإن وصل مكة متأخرًا وصعد إىل عرفة مباشرة، انصرف إحرامه إىل احلج، وعليه إمتامه، 

وقال املالكية وأبو يوسف وحممد: ال يفعل شيئًا إال بعد التعيني، فإن طاف قبل أن يصرف 

إحرامه لنوع معني من احلج، وجب صرفه للحج املفرد، وال يصح صرفه لعمرة.

*)وأجاز 
(1(

وعند الشافعية واحلنابلة ال بد من تعيني نوع اإلحرام، فإن مل يفعل مل يصح إحرامه.)

* حاشية ابن عابدين، 2 /483، ومغين احملتاج، 1 /477، ومنهج الطالب، 1 /34، واملغين، 3 /202.



58

العدد  135  ذو القعدة وذو احلجة   1438 هـ   -  آب وأيلول 2017م

عند  يصح  وال  الكراهة،  مع  قبل شوال  وقع  إذا  باحلج  اإلحرام  واحلنابلة  واملالكية  احلنفية 

الشافعية، فيقع اإلحرام عن العمرة على الصحيح.)1)

ومما يدل على كراهية اإلحرام باحلج قبل أشهره، ما ورد عن ابن عباس، رضي اهلل عنهما، قال: 

رَم ِبلجِّ إال ف َأشهِر الج).)2) نة َأن ال يحُ )ِمن السُّ

املسلم 5.  شروط إجزاء احلج وسقوطه عن 

     السؤال:  ما شروط إجزاء احلج وسقوطه عن الذمة؟

     اجلواب: يشرتط يف احلج حتى تسقط به الفريضة، ما يأتي: 

1. أن يكون احلاج مسلماً.

2. بقاء احلاج على اإلسالم إىل املوت من غري ردة عند احلنفية واملالكية ورواية عن أمحد، فإن 

وَ�نهَّ  ارتدَّ ثم أسلم، وجب عليه احلج من جديد، لقوله تعاىل: }َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنهَّ َعَملحَُك َوَلَتكحُ

ِمَن اْلَاِسرِيَن{. )الزمر: 65)

   وال جتب إعادة احلج من جديد بعد التوبة من الردة، وذلك عند الشافعية، ويف الرواية 

ْم َعْن  ْرَتِدْد ِمْنكحُ الثانية عن أمحد؛ ألنه أّداه وهو مسلم، وهو الرأي املختار، لقوله تعاىل: }َوَمْن يـَ

ِفيَها  ْم  َيا َواْلِخَرِة َوأحُوَلِئَك َأْصَحابحُ النهَّاِر هحُ �ـْ َأْعَمالحُحُْم ِف الدُّ َفأحُوَلِئَك َحِبَطْت  َو َكاِفٌر  َيمحُْت َوهحُ ِديِنِه فـَ

وَن{. )البقرة: 217) َخاِلدحُ

   فاآلية دلت على أن إحباط الردة للعمل يكون باملوت على الكفر.
1. االختيار، 1 /169، واالستذكار 4 /100، واخلالصة الفقهية 209.

2. صحيح البخاري، كتاب احلج، باب قول اهلل تعاىل: )احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال 
فسوق وال جدال يف احلج) )البقرة: 197).
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3. العقل.

4. احلرية، وقال بعض العلماء: إن حج العبد بإذن سيده، ثم صار حّرًا مل جتب عليه اإلعادة.

5. البلوغ، فلو حج الصيب ثم بلغ عليه حجة اإلسالم.

6. األداء بالنفس إن كان قادرًا.

7. أن ال ينوي النفل عند احلنفية واملالكية، أما عند الشافعية واحلنابلة فيقع احلج عن الفرض 

ولو نواه نفاًل.

8. عدم نية احلج عن آخر عند احلنفية واملالكية، ولو نواه عن غريه يقع عن نفسه عند الشافعية 

(*
(1(

واحلنابلة.)

واهلل تعاىل أعلم

* مغين احملتاج، 1 /462، واملوسوعة الفقهية الكويتية، 17/ 42، واختيارات اللجنة الدائمة، 2.
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    احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛ 

فقد أرسل اهلل سبحانه وتعاىل إىل البشرية مئات الرسل، وآالف األنبياء، عليهم الصالة والسالم، 

فأوهلم آدم، وآخر األنبياء والرسل حممد، صلى اهلل عليه وسلم.

    وقد ورد يف احلديث عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، أن عدد الرسل ثالمثائة ومخسة عشر رسواًل، 

وَل اللهَِّ  وأن مموع األنبياء والرسل مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، فَعْن َأِبي َذرٍّ َقاَل: ُقْلُت: )َي َرسحُ

وَل اللهَِّ آَدمحُ  ْلتحُ َي َرسحُ ْرَسلحُوَن َقاَل ثـَاَلثحُ ِماَئٍة َوِبْضَعَة َعَشَر مَجًّا َغِفيًا، َوَقاَل َمرهًَّة: َخَْسَة َعَشَر، َقاَل قـحُ َكْم اْلمحُ

َعْم َ�ِبٌّ محَُكلهٌَّم).)1) َأَ�ِبٌّ َكاَن؟ َقاَل �ـَ

ْوَم اْلِقَياَمِة،     َوَعْن َأِبي َسِعيٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )َأَن َسيِّدحُ َوَلِد آَدَم يـَ

ْوَمِئٍذ آَدمحُ، َفَمْن ِسَواهحُ ِإال َتَْت ِلَواِئي، َوَأَن َأوهَّلحُ  َوال َفْخَر، َوِبَيِدي ِلَواءحُ اَلْمِد، َوال َفْخَر، َوَما ِمْن َ�ِبٍّ يـَ
، َوال َفْخَر).)2) ْنَشقُّ َعْنهحُ اأَلْرضحُ َمْن تـَ

    كانت حكمة اهلل يف تعداد الرسل واألنبياء، أن يكون لكل جتمع وقبيلة، وشعب وعشرية، 

1. مسند أمحد، مسند األنصار، حديث أبي ذر الغفاري، رضي اهلل عنه، وصححه األلباني يف مشكاة املصابيح رقم: 
.5669

2. سنن الرتمذي، كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة بين إسرائيل، وصححه األلباني.

الشيخ أمحد خالد شوباش /  مفيت حمافظة نابلس

عقيدة

ختم النبوة حسب عقيدة أهل السنة 
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سكنوا يف حاضرة أو بادية، قرية أو مدينة، نيب أو رسول ينذرهم وينبههم، يصلحهم ويهديهم، 

رسالته  ويؤدون  مبادئه،  ويبلغون  واحدة،  إهلية  إرادة  ينبثقون عن  أنهم  إال  ويقورِّم سلوكهم، 

بعقيدة واحدة، وأصول ثابتة يف شتى امليادين، مع اختالف يف فروع الدين، يتناسب مع كل 

حقبة زمنية، وظروف بيئية، ومفاهيم اجتماعية. 

    وملا فارقت التجمعات السكانية العزلة، وانفتحت الطرق بني التجمعات، واجتمعت 

بني الناس الصالت، واستخدمت املواصالت، وتذللت العقبات، وارتقت العقول، وانتقلت 

ته  اجملتمعات من البدائية إىل التطور، كان ال بد من رسول خامت، ونيب لعموم الناس، حيمل َمهمَّ

من بعده العلماء العاملون، والدعاة الربانيون. 

    اقتضت حكمة اهلل تعاىل أن يرسل رسواًل إنسانيًا عاملياً، برسالة إنسانية عاملية، خيتم بها 

الرساالت السماوية، وحبسب عقيدة أهل السنة واجلماعة، فإن حممدًا، صلى اهلل عليه وسلم، 

الرسالة مرحلة  الرسل، عليهم الصالة والسالم؛ ألن  األنبياء، وبالتالي، فهو آخر  هو آخر 

متقدمة على النبوة، والنبوة تسبق الرسالة، فإذا كان آخر النبيني، فال نيب بعده، فهو -حتمًا- 

آخر الرسل، وال رسول بعده.

    ولقد استدل علماء املسلمني بعشرات األدلة النقلية والعقلية من الكتاب والسنة النبوية، 

وصريح العقل على هذه الفكرة، وأحب أن أنقل عنهم بعضًا من هذه األدلة، اليت جتلي هذا 

املعتقد وتوضحه وتبينه. 

    األدلة القرآنية: 

لِّ َشْيٍء  وَل هللِا َوَخاَتَ النهَِّبيِّنَي وََكاَن هللاحُ ِبكحُ ْم َوَلِكْن َرسحُ ٌد َأَب َأَحٍد ِمْن رَِجاِلكحُ    قال تعاىل: }َما َكاَن محَُمهَّ

َعِليًما{. )األحزاب: 40)

ختم النبوة حسب عقيدة أهل السنة 
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  قال ابن كثري: هذه اآلية نص يف أنه ال نيب بعده، وإذا كان ال نيب بعده، فال رسول بعده بطريق 
األوىل واألحرى؛ ألن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نيب، وال ينعكس.)1)

    وقد قرأ عاصم من بني القراء العشرة }وخامت{ بفتح التاء، وقرأ الباقون بكسرها)2)، وبفتح 

التاء؛ ألن اهلل ختم به النبيني، فال نيب بعده، أو أنه خامت: اسم لآللة كالطابع، أو اخلامت امللبوس؛ 

ألنه مجال، وبكسرها فهو آخرهم أو فاعل اخلتم، ولكن نبيًا ختم النبيني، وهو ما يتفق مع 
قراءة عبد اهلل بن مسعود )وختم النبيني).)3)

   واملراد بكون خامتهم، سواء بفتح التاء أو كسرها، أنه آخرهم مع انقطاع حدوث وصف 
النبوة يف أحد الثقلني بعد حتليه، عليه الصالة والسالم بها.)4)

ٌق  وٌل محَُصدِّ ْم َرسحُ ْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ثحُهَّ َجاءَكحُ تحُكحُ يـْ    وقال تعاىل: }َوِإْذ َأَخَذ هللاحُ ِميَثاَق النهَِّبيِّنَي َلَما آتـَ

وا َوَأَن  َرْرَن َقاَل َفاْشَهدحُ ْم ِإْصِري َقالحُوا َأقـْ َرْرتحُْ َوَأَخْذتحُْ َعَلى َذِلكحُ رحُ�هَّهحُ َقاَل َأَأقـْ ْنصحُ ْؤِمنحُنهَّ ِبِه َوَلتـَ ْم َلتـحُ ِلَما َمَعكحُ

غحُوَن َوَلهحُ َأْسَلَم  بـْ َر ِديِن هللِا يـَ َغيـْ ْعَد َذِلَك َفأحُوَلِئَك هحُمحُ اْلَفاِسقحُوَن* َأفـَ اِهِديَن * َفَمْن تـََولهَّ بـَ ْم ِمَن الشهَّ َمَعكحُ

ْرَجعحُوَن{. )آل عمران: 81 - 83) َماَواِت َواأَلْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِإَلْيِه يـحُ َمْن ِف السهَّ

    وقال علي وابن عباس، رضي اهلل عنهم: )َما َبَعَث اهلُل َنِبيًّا ِمَن اأَلْنِبَياِء، ِإال ُأِخَذ َعَلْيِه املِيَثاُق، 

1. ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم،  دار طيبة للنشر، ط2، 1420هـ 1999م 6 /428. 
2. القاضي، عبد الفتاح بن عبد الغين، الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع، مكتبة السوداني ط 4، 1412هـ 
- 1992م، ص 345، والتنويري: حممد بن حممد، شرح طيبة النشر يف القراءات العشر دار الكتب العلمية، ط1، 

1424هـ 2003م، 2 /512. 
3. التنويري، شرح طيبة النشر 2 /512، حممد حميسن اهلادي، شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، دار اجلبل، بريوت 
ط 1417هـ 1997م، 3 /148، وابن خالويه: احلسن بن أمحد، احلجة يف القراءات، دار الشروق، ط 4، 1401هـ، 

ص 290. 
4. األلوسي: شهاب الدين حممد بن عبد اهلل، روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني، دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط 1، 1415هـ،  11 /413.  
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ًدا، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، وهو حي ليؤمنن به وينصرنه، َوَأَمَرُه َأْن َيْأُخَذ  لئن َبَعَث اهلُل حمَمَّ
املِيَثاَق َعَلى ُأمَِّتِه) وهو قول طاووس واحلسن البصري وقتادة.)1)

ْعَلمحُوَن{. )سبأ: 28) َر النهَّاِس ال يـَ     وقال اهلل تعاىل: }َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َكافهًَّة ِللنهَّاِس َبِشيًا َوَ�ِذيرًا َوَلِكنهَّ َأْكثـَ

    وألنها رسالة شاملة لإلنسانية والبشرية، ناسب أن حيفظها اهلل، وحيفظ نصوصها؛ لتتناسب 

مع كونها خامتة الرساالت. 

محُ اإِلْسالَم ِديًنا{. ْم ِ�ْعَمِت َوَرِضيتحُ َلكحُ ْم َوَأْتَْمتحُ َعَلْيكحُ ْم ِديَنكحُ ْوَم َأْكَمْلتحُ َلكحُ   وقال اهلل تعاىل: }اْليـَ

)املائدة: 3) 

   قال ابن كثري: هذه أكرب نعم اهلل عز وجل على هذه األمة، حيث أكمل اهلل هلم دينهم، فال 

حيتاجون إىل دين غريه، وال إىل نيب غري نبيهم، صلوات اهلل وسالمه عليه، وهلذا جعله اهلل خامت 
األنبياء، وبعثه إىل اإلنس واجلن.)2)

    األدلة من األحاديث النبوية: 

    َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي اهلُل َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )ِإنهَّ َمَثِلي َوَمَثَل 

النهَّاسحُ  َفَجَعَل  ِمْن زَاِوَيٍة،  َلِبَنٍة  َمْوِضَع  ِإال  َوَأمْجََلهحُ،  َفَأْحَسَنهحُ  ًتا،  يـْ بـَ َن  بـَ ٍل  َكَمَثِل رَجحُ ْبِلي،  قـَ ِمْن  اأَلْ�ِبَياِء 
ْعَجبحُوَن َلهحُ، َويـَقحُولحُوَن َهال وحُِضَعْت َهِذِه اللهَِّبَنةحُ؟ َقاَل: َفَأَن اللهَِّبَنةحُ َوَأَن َخاِتحُ النهَِّبيِّنَي).)3) وفحُوَن ِبِه، َويـَ َيطحُ

واللبنة: هي املضروب من طني مربعًا للبناء. 

نحُو ِإْسرَاِئيَل     وَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي اهلُل َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )َكاَ�ْت بـَ

رحُوَن، َقالحُوا: َفَما  َيْكثـحُ َلَفاءحُ فـَ ونحُ خحُ ْعِدي، َوَسَيكحُ لهََّما َهَلَك َ�ِبٌّ َخَلَفهحُ َ�ِبٌّ، َوِإ�هَّهحُ اَل َ�ِبهَّ بـَ هحُمحُ اأَلْ�ِبَياءحُ، كحُ وسحُ َتسحُ
1. ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، 2 /68. 
2. ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، 3 /26. 

3. صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب خامت النبيني، صلى اهلل عليه وسلم. 
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ْم).)1) ْرَعاهحُ ا اْستـَ ْم َحقهَّهحُْم، َفِإنهَّ اللهََّ َساِئلحُهحُْم َعمهَّ وهحُ َعِة اأَلوهَِّل َفاأَلوهَِّل، َأْعطحُ يـْ َتْمحُرحَُن؟ َقاَل: فحُوا ِببـَ

ولحُ هللِا، َصلهَّى هللاحُ َعَلْيِه َوَسلهََّم، َعِليهَّ ْبَن َأِب َطاِلٍب ِف     وَعْن َسْعد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َقاَل: )َخلهََّف َرسحُ

وَن ِمنِّ ِبَْنزَِلِة  ْرَضى َأْن َتكحُ َقاَل: َأَما تـَ َياِن؟ فـَ بـْ وَل هللِا؛ تحَُلِّفحُِن ِف النَِّساِء َوالصِّ َقاَل: َي َرسحُ بحُوَك، فـَ َغْزَوِة تـَ
َر َأ�هَّهحُ ال َ�ِبهَّ بـَْعِدي).)2) َهارحُوَن ِمْن محُوَسى؟ َغيـْ

د ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن َأِبيِه، َأنَّ َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: )ِإنهَّ ِل      وَعْن حمَمَّ

ْفَر، َوَأَن اَلاِشرحُ الهَِّذي يحَُْشرحُ النهَّاسحُ َعَلى  و هللاحُ ِبَ الكحُ ، َوَأَن املَاِحي الهَِّذي َيْححُ ٌد، َوَأَن َأْحَدحُ َأْسَاًء، َأَن محَُمهَّ
ْعَدهحُ َأَحٌد، َوَقْد َسهَّاهحُ هللاحُ َرءحُوًفا رَِحيًما).)3) ، َوَأَن الَعاِقبحُ الهَِّذي َلْيَس بـَ َقَدَميهَّ

    وَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َرِضَي اهلُل َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اهلِل، َصلَّى اهلل عليه وسلم، قال: )فحُضلت َعَلى 

ِعَلْت ِلَ اأَلْرضحُ َطهحُورًا  ، َوجحُ : أْعِطيتحُ َجَواِمَع اْلَكِلِم، و�حُِصْرتحُ ِبلرُّْعِب، وأِحلهَّت ِلَ اْلَغَناِئمحُ اأَلْ�ِبَياِء ِبِستٍّ
َوَمْسِجًدا، َوأحُْرِسْلتحُ ِإَل اَلْلِق َكافهًَّة، وختم ب النبيون).)4)

وهََّة َقِد  بـحُ    وعن َأَنس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )ِإِن الرَِّساَلَة َوالنـُّ

، َقالحُوا:  رَاتحُ ْعِدي َوال َ�ِبهَّ. َقاَل: فَشّق َذِلَك َعَلى النهَّاِس، َقاَل: قال: َوَلِكنهَّ املحَُبشِّ وَل بـَ َقَطَعْت، َفال َرسحُ ا�ـْ
وهَِّة).)5) بـحُ ْزٌء ِمْن َأْجزَاِء النـُّ ِل املحُْسِلِم، َوِهَي جحُ ؟ َقاَل: رحُْؤَي الرهَّجحُ رَاتحُ وَل اللهَِّ، َوَما املحَُبشِّ َي َرسحُ

    وَعِن الِعْرباض ْبِن َساِرَيَة، َقاَل: َقاَل رسول اهلل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )ِإنِّ عبد اللهَِّ َلَاَتحُ 
النهَِّبيِّنَي، َوِإنهَّ آَدَم عليه السالم، ملْنَجِدل ِف  ِطيَنِتِه).)6)

1. صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل.
2. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رضي اهلل تعاىل عنهم، باب من فضائل علي بن أبي طالب، رضي اهلل عنه.

3. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب يف أمسائه، صلى اهلل عليه وسلم.
4. صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة.  

5. مسند أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك، رضي اهلل تعاىل عنه، وقال األرنؤوط: إسناده صحيح.  
6. مسند أمحد، مسند الشاميني، حديث العرباض بن سارية عن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وقال األرنؤوط: إسناده صحيح 

لغريه. 
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    وهذا احلديث يشكل فهمه، إذ كيف كان النيب، صلى اهلل عليه وسلم، نبيًا وآدم مل خيلق 

َا  وًدا، َوِإنهَّ وفحُ ِبِه َمْوجحُ وَن امَلْوصحُ وهََّة َوْصٌف ال بحُدهَّ َأْن َيكحُ بـحُ بعد؟! قال تقي الدين السبكي: )َفِإنهَّ النـُّ

: َقْد َجاَء َأنهَّ اللهََّ  ْلتحُ ْبَل إْرَساِلِه؟ قـحُ وِدِه َوقـَ ْبَل وحُجحُ ْعَد بـحُلحُوِغ َأْرَبِعنَي َسَنًة َأْيًضا، َفَكْيَف يحُوَصفحُ ِبِه قـَ ونحُ بـَ َيكحُ

رِيَفِة، َصلهَّى اللهَّحُ َعَلْيِه  ْنتحُ َ�ِبيًّا إَل رحُوِحِه الشهَّ ونحُ اإِلَشارَةحُ ِبَقْوِلِه: كحُ َقْد َتكحُ ْبَل اأَلْجَساِد، فـَ َخَلَق اأَلْرَواَح قـَ

َها َخاِلقحَُها))1)، ولعل املقصود أن  ْعَلمحُ َا يـَ قحُولحَُنا َعْن َمْعِرَفِتَها، َوِإنهَّ رحُ عحُ َوَسلهََّم، َوِإَل َحِقيَقِتِه، َواْلََقاِئقحُ تـَْقصحُ
ذلك يف قدر اهلل وعلمه قبل خلقه سبحانه وتعاىل آلدم.)2)

ونحُ ِف أحُمهَِّت      وعن ثوبان، رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم: )إ�ه َسَيكحُ

ْعِدي، َوال تـَزَالحُ َطاِئَفٌة ِمْن أحُمهَِّت َعَلى  محُ َأ�هَّهحُ َ�ِبٌّ، َوَأَن َخاَتحُ النهَِّبيِّنَي، ال َ�ِبهَّ بـَ ْزعحُ لُّهحُْم يـَ ابحُوَن َثالثحُوَن، كحُ َكذهَّ
ْم َمْن َخاَلَفهحُْم، َحتهَّ َيِْتَ َأْمرحُ هللِا).)3) رُّهحُ اَلقِّ َظاِهرِيَن، ال َيضحُ

    وقد ظهر مصداق ذلك يف زمن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب 

باليمامة، واألسود العنسي باليمن، ويف خالفة أبي بكر طليحة بن خويلد يف بين أسد بن 

خزمية، وسجاح يف بين متيم، وقتل األسود قبل أن ميوت النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وقتل 

مسيلمة يف خالفة أبي بكر، رضي اهلل عنه، قتله وحشي قاتل محزة يوم أحد، وتاب طليحة، 

ومات على اإلسالم يف زمن عمر، رضي اهلل عنه. وروي أن سجاح تابت أيضاً. وخرج املختار 

ابن أبي عبيد الثقفي وغريه، وليس املراد باحلديث من اّدعى النبوة مطلقاً، فإنهم ال حيصون 

كثرة؛ وإمنا املراد من قامت له شوكة، وقد أهلك اهلل تعاىل من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم 

1. السبكي: أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف، فتاوى السبكي، دار املعارف، 1 /39. 
التوفيقية،  املكتبة  احملمدية،  باملنح  اللدينة  املواهب  حممد،  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  القسطالني،   .2"

مصر 1 /42. 
3. سنن أبي داود، كتاب الفنت واملالحم، باب ذكر الفنت ودالئلها، وصححه األلباني. 
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من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال األكرب.)1)

   وبالتالي؛ فإن عقيدة أهل السنة واجلماعة أن من يّدعي النبوة بعد النيب حممد، صلى اهلل 

عليه وسلم، كافر؛ ألنه مكذب هلل ولرسوله فيما جاء عن اهلل يف كتابه، وعن نبيه، صلى اهلل 

عليه وسلم، يف سنته من أخبار وأدلة، ومكذب إلمجاع املسلمني؛ ألن املسلمني أمجعوا على 

أنه ال نيب بعد حممد، صلى اهلل عليه وسلم، فإن قيل: أليس املسيح ينزل يف آخر الزمان كما 

تواترت األنباء؟ قلنا: نعم، لكنه نيب قبل نبوة سيدنا حممد، صلى اهلل عليه وسلم، كما أنه 
حيكم بشريعة القرآن، وشريعة النيب حممد، صلى اهلل عليه وسلم.)2)

        ومن األدلة العقلية على ختم النبوة: 

   إن نظرة متعمقة ومنصفة إىل اإلسالم توصلنا إىل القناعة التامة، أنها الرسالة اخلالدة اليت 

ما بعدها رسالة، وذلك: 

 - أنها الرسالة العاملية الوحيدة بعد سلسلة رساالت قومية. 

عن  اهلل  فنزهها  والسنة،  القرآن  وهو  األول،  مصدرها  يف  ممثلة  حبفظها  تكفل  اهلل  أن   -  

التحريف والتبديل. 

 - أنها الرسالة الكاملة يف ماالتها االعتقادية والتشريعية. 

 - أنها بوأت العقل مكانة ومركزًا ال جنده يف الشرائع األخرى، وجعلت االجتهاد مصدرًا 
من مصادر التشريع.)3)

بالشفاعة  اهلل  اإلسراء، وخصه  رحلة  األنبياء يف  أمَّ  الذي  الرسالة  فضاًل عن صاحب      

العظمى يوم القيامة، واجتمعت له املواقف واألوصاف والكماالت، اليت ما وقعت ألحد قبله 

1. التميمي، عبد الرمحن بن حسن، فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد، مطبعة السنة احملمدية ط 7، 1377هـ- 1957م، ص 276. 
2. الفوزان، صاحل بن فوزان، إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد، مؤسسة الرسالة ط 3، 1423هـ- 2002م، 1 /339. 

3. امليداني، عبد الرمحن حبنَّكة، العقيدة اإلسالمية وأسسها، دار القلم دمشق 1408هـ- 1988م ط 5، ص 524، 525. 
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ختم النبوة حسب عقيدة أهل السنة 

وال بعده، عن الفضل بن أبّي بن كعب، عن أبيه، أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: 
(*

(1(

رحُ َفْخٍر).) هحُْم، َوَصاِحَب َشَفاَعِتِهْم، َغيـْ ْنتحُ ِإَماَم النهَِّبيِّنَي َوَخِطيبـَ ْومحُ الِقَياَمِة، كحُ )ِإَذا َكاَن يـَ

    وبهذا؛ فإنَّ عقيدة املسلمني يف ختم النبوة واضحة جلية، دلت عليها آيات الكتاب العزيز، 

واألحاديث الصحيحة عن النيب الكريم، صلى اهلل عليه وسلم، وأمجعت عليها أمة اإلسالم، 

ودلت عليها نظرة كل عاقل، مما ال يدع مااًل للتشكيك فيها، أو يسمح ملن يناقضها بغض 

النظر عن أقواله وأفكاره. 

واهلل املوفق للصدق واحلق

* سنن الرتمذي، كتاب املناقب، باب يف فضل النيب، صلى اهلل عليه وسلم، وقال أبو عيسى الرتمذي: حديث حسن 
صحيح غريب.
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    ملّا سئل النيّب، صّلى اهلل عليه وسّلم، عن اإلحسان من قبل جربيل، عليه السالم، وقد جاءه 

ْن  ْعبحَُد اللهََّ َكَأ�هََّك تـَرَاهحُ، َفِإْن ملْ َتكحُ يف صورة رجل؛ ليعّلم املسلمني أمور دينهم، كان جوابه )َأْن تـَ

)1)*)، وهذا اجلواب حيمل مقامني: أحدهما أعلى من اآلخر، أّما األّول فهو مقام 

تـَرَاهحُ َفِإ�هَّهحُ يـَرَاَك))

ْعبحَُد اللهََّ َكَأ�هََّك تـَرَاهحُ)، وهناك مقام أقّل  املكاشفة، وهذا مقام رفيع يصل إليه قليل من الناس)َأْن تـَ

ْن تـَرَاهحُ َفِإ�هَّهحُ يـَرَاَك). من هذا املقام، وهو مقام املراقبة )َفِإْن ملْ َتكحُ

    لقد قيل: إّن اإلسالم يتعّلق بالظاهر، واإلميان يتعّلق بالباطن، ومن هنا أوضح اهلل سبحانه 

قال تعاىل:  أنتم مسلمون،  أنتم مل تصلوا إىل مقام اإلميان، بل  آمّنا.  قالوا:  الذين  لألعراب 

تحُِطيعحُوا  َوِإْن  ْم  لحُوِبكحُ قـحُ اإِليَانحُ ِف  ِل  َيْدخحُ ا  َوَلمهَّ َأْسَلْمَنا  َوَلِكْن قحُولحُوا  ْؤِمنحُوا  تـحُ اأَلْعرَابحُ آَمنهَّا قحُْل ملْ  }َقاَلِت 

ًئا ِإنهَّ اللهََّ َغفحُوٌر رَِحيٌم{)احلجرات:14)، فاإلميان يتعّلق بالباطن،  ْم َشيـْ ْم ِمْن َأْعَماِلكحُ وَلهحُ ال َيِلْتكحُ اللهََّ َوَرسحُ

إذا  العلماء:  قال  هنا  ومن  والعلن،  السّر  مراقبته يف  واستشعار  باهلل،  مكني  بيقني  ويتعّلق 

عملت لريى الناس عملك، فهذا شرك، وإذا عملت خوفًا من الناس، فهذا رياء، واملسلم إن 

عمل وهو مشرك أو وهو مراء، فقد فسد عمله، ودّل ذلك على فساد يف يقينه ومراقبته لرّبه.
* صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب سؤال جربيل النيب، صلى اهلل عليه وسلم، عن اإلميان واإلسالم واإلحسان 

وعلم الساعة.

من راقب اهلل يف خواطره ...  

كمال بواطنه/ مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية/ وزارة الرتبية والتعليم

عقيدة
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    كثري من اآليات يف كتاب رّبنا، وكثري من األحاديث يف هدي نبّينا تبنّي لنا أّن اهلل لطيف 

خبري، ال ختفى عليه خافية، وأّنه يعلم السّر وما هو أخفى منه، وأّن كّل شيء يف هذا الكون دّق 

يِّتحُوَن َما  بـَ َو َمَعهحُْم ِإْذ يـحُ أم كرب يف علمه، قال سبحانه: }َيْسَتْخفحُوَن ِمَن النهَّاِس َوال َيْسَتْخفحُوَن ِمَن اللهَِّ َوهحُ

ِ َوَما  ْعَلمحُ َخاِئَنَة اأَلْعنيحُ ْعَملحُوَن محُِيًطا{)النساء: 108)، وقال تعاىل: }يـَ ْرَضى ِمَن اْلَقْوِل وََكاَن اللهَّحُ ِبَا يـَ ال يـَ

ْم َأِو اْجَهرحُوا  ْوَلكحُ ورحُ{ )غافر:19)، }وكان هللا على كّل شيء رقيبًا{ )األحزاب: 52)، }َوَأِسرُّوا قـَ دحُ تحُِْفي الصُّ

ونحُ  َماَواِت َوَما ِف اأَلْرِض َما َيكحُ ْعَلمحُ َما ِف السهَّ َر َأنهَّ اللهََّ يـَ وِر{)امللك:13)، }َأملْ تـَ دحُ ِبِه ِإ�هَّهحُ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ

َو َمَعهحُْم  َر ِإال هحُ هحُْم َوال َأْدَن ِمْن َذِلَك َوال َأْكثـَ َو َساِدسحُ َو رَاِبعحُهحُْم َوال َخَْسٍة ِإال هحُ ِمْن َنَْوى َثالَثٍة ِإال هحُ

لِّ َشْيٍء َعِليٌم{)اجملادلة:7)، }ِإنهَّ اللهََّ ال خَيَْفى َعَلْيِه  ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنهَّ اللهََّ ِبكحُ هحُْم ِبَا َعِملحُوا يـَ بِّئـحُ نـَ َأْيَن َما َكا�حُوا ثحُهَّ يـحُ

َماِء{. )آل عمران:5) َشْيٌء ِف اأَلْرِض َوال ِف السهَّ

   إّن يقني العبد بهذا يوّلد عنده تغيريًا يف السلوك، فما دام أّن اهلل يرى، فال مال للتخّفي، 

وال مال للتالعب، وال مال للغّش، وال مال للرياء، وال مال بأّن نشرك مع اهلل أحدًا غريه... 

لقد كانوا يروون لنا عن بائعة اللنب يف زمن الفاروق، رضي اهلل عنه، اليت تريد أن متزجه باملاء 

هلشاشة يف يقينها، مربرة ذلك بأن ال أحدًا من البشر يراها، وعمر الذي سّن القانون ال يراها، 

فتقول هلا ابنتها: إذا كان عمر ال يرانا، فإّن اهلل يرانا، فوجدنا عمر يزوجها ألحد أبنائه، وخيرج 

من ذريتها عمر بن عبد العزيز، رضي اهلل عنه، وقرأنا عن ذلك الراعي الذي راوده قوم أن 

يبيعهم شاة ليست له، ويقول لصاحبها: أكلها الذئب، فيقول من أعماق قلبه: فأين اهلل؟!، فأين 

اهلل؟! ومسعنا عن املعّلم الذي أراد أن خيترب طالبه؛ لريى أّيهم يصلح لدراسة علوم الدين، 

فأعطى كّل واحد منهم طريًا، وطلب إىل كلٍّ منهم أن يذحبه يف مكان ال يراه فيه أحد، فرجع 

كّل بالطائر مذبوحاً، سوى واحد رجع بالطري حّياً، وملّا سئل يف ذلك، أجاب: حيثما كنت، 

من راقب اهلل يف خواطره ...
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كانت عني اهلل تراقبين، فرأى الشيخ أّن هذا الطالب هو الوحيد املؤّهل من بني املمتَحنني 

لدراسة علم الدين؛ إذ ال بّد من اليقني الذي يولد الورع، وجيعل املرء مؤمتنًا على الفتوى، 

وعلى مصاحل الدين.

   وقيل: )من راقب اهلل يف خواطره، عصمه اهلل يف حركات جوارحه))1)، ومن هنا حيكم على 

من كان عنده فساد يف السلوك أّن عنده خلاًل يف اليقني، فلو كان يراقب اهلل يف خواطره، ملا 

بدر منه أّي سلوك خاطئ، وقد فهمنا من هدي نبّينا أّنه ال يزني الزاني حني يزني وهو مؤمن، 

وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب شارب اخلمرِة اخلمرَة وهو مؤمن، فغطاء 

اإلميان يكون قد ارتفع عن العبد، عندما يقارف ذنباً، ولو استحضر عظمة رّبه، ومراقبة رّبه، 

ملا فعل أفعااًل حمرمة.

   أحد الربانيني قال واعظاً: ال جتعل اهلل أهون الناظرين إليك، وكّل واحد مّنا يستطيع أن 

حيكم على مدى مراقبته لرّبه من خالل سلوكه يف السّر، بعيدًا عن أعني الناس، فإذا كان 

يظهر مبظهر الناسكني أمام الناس، ويف اخللوة يعمل أعمال الشياطني، فهذا دليل على أّنه 

يرى اهلل أهون الناظرين إليه، فيستخفي من الناس، وال يستخفي من اهلل، وهو معه أينما كان، 
فـ)أفضل الطاعات مراقبة احلّق على دوام األوقات))2)

    لعّل من أعظم مثرات مراقبة اهلل إتقان العمل، فعني اهلل تراقب كّل صاحب عمل، وتراه 

كيف يعمله، سواء أكان دينّيًا أم دنيوياً، فالصالة غري املتقنة تضرب يف وجه صاحبها، وصاحب 

احلرفة املتقن، يبارك له يف عمله، وتزدهر صناعته، وينال الزيادة اليت وعد اهلل عباده بها يف 

1. مدارج السالكني، 2 /65.
2. إحياء علوم الدين، 4 /397.
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من راقب اهلل يف خواطره ...

ْم ِفيَها  ٌر َوال ِذلهٌَّة أحُوَلِئَك َأْصَحابحُ اَلنهَِّة هحُ تـَ وَههحُْم قـَ ْرَهقحُ وحُجحُ قوله: }ِللهَِّذيَن َأْحَسنحُوا الحُْسَن َوِزَيَدٌة َوال يـَ

وَن{)يونس: 26)، فقد قال بعض أهل العلم: الزيادة هي النظر يف وجه اهلل الكريم)1). َخاِلدحُ

   ومّما يتوّلد عن مراقبة اهلل، االستحياء منه، واإلميان واحلياء قرينان، ال يرتفع إحداهما إال 

ويرتفع اآلخر، وحنن إذا رأينا امرًأ قليل احلياء، فعلينا أن نعلم أّن يف يقينه ومراقبته لربه خلاًل 

كبريًا، وقد نصح من وعظ آخر يف احلياء أال يعظه؛ إذ لو كان عنده إميان، لكان عنده حياء، وإّن 

ما نشاهده اليوم من قّلة حياء من كثري من الرجال والنساء، يدّل داللة واضحة على ضعف 

وَل  ْلَنا: َي َرسحُ اإلميان. نبّينا، صّلى اهلل عليه وسّلم، حيّثنا فيقول: )اْسَتْحيحُوا ِمَن هللِا َحقهَّ اَلَياِء. َقاَل: قـحُ

هللِا؛ ِإنهَّ َ�ْسَتْحِيي َواَلْمدحُ لِلهَِّ، َقاَل: َلْيَس َذاَك، َوَلِكنهَّ ااِلْسِتْحَياَء ِمَن هللِا َحقهَّ اَلَياِء َأْن َتَْفَظ الرهَّْأَس َوَما 

َعَل َذِلَك،  َيا، َفَمْن فـَ �ـْ َرَك زِيَنَة الدُّ ِر اْلَمْوَت َوالِبَلى، َوَمْن َأرَاَد الِخَرَة تـَ َوَعى، َوالَبْطَن َوَما َحَوى، َوْلَتْذكحُ
َقْد اْسَتْحَيا ِمَن هللِا َحقهَّ اَلَياِء).)2) فـَ

    ما أحوجنا، معشر املسلمني، حكامًا وحمكومني إىل أن نراقب اهلل يف أعمالنا!! وعند ذلك 

سيصلح الراعي، وتصلح الرعية، فصالح الراعي ال يغين عن صالح الرعية، وصالح الرعية 

ال يغين عن صالح الراعي، فال بّد أن يصلحا معاً، وقد أعجبين قول عبد امللك بن مروان، 

رمحه اهلل: تريدوننا أن نكون فيكم، مثل أبي بكر وعمر، فكونوا مثل الرعية، اليت كانت مع 

أبي بكر وعمر.

1. تفسري الطربي: 12 /155.
2. سنن الرتمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، باب منه، وصححه 

األلباني.
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   القرآن الكريم كله فصاحٌة وبالغة، يزخر باإلعجاز والبيان، وما زال العلماء يبحثون فيه، 

ويتدّبرون يف آياته، فيجدون الفرائد والعجائب، سواء يف دّقة تعبريه، أو روعة بيانه، أو بهاء 

ألفاظه، أو مسّو نظمه، أو إحاطة معانيه، أو انسجام تراكيب آياته مع السياقات اليت ترد فيها.

   ومّثة آية يف كتاب اهلل، أدهشت العلماء، وأذهلت البلغاء يف املاضي واحلاضر، حيث وقفوا 

أمامها مبهورين، ورأوا فيها شاهدًا على عجائب التعبري القرآني، وهي اآلية املتمثلة يف قوله 

َوْت َعَلى الحُوِديِّ  َلِعي َماَءِك َوَي َسَاءحُ َأْقِلِعي َوِغيَض املَاءحُ َوقحُِضَي اأَلْمرحُ َواْستـَ تعاىل: }َوِقيَل َي َأْرضحُ ابـْ

اِلِمنَي{)هود: 44)، وقد بذل البلغاء املهرة املتقنون غاية اجلهد يف استجالء معامل  ْعًدا ِلْلَقْوِم الظهَّ َوِقيَل بـحُ

البالغة فيها، فهي قد بلغت )يف مراتب اإلعجاز قاصيتها، وملكت من غرر املزايا ناصيتها))1)، 

وقد قال عنها أحدهم: )ما رأيت وال رويت يف الكالم املنثور، والشعر املوزون، كآية من كتاب 

املعاني  فيها من  ما  البديع))2)، وبسبب  منها أحدًا وعشرين ضربًا من  اهلل تعاىل، استخرجت 

1. ابن مصطفى، أبو السعود العمادي حممد بن حممد: تفسري أبي السعود ، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب 
الكريم، ج4، بريوت: دار إحياء الرتاث العربي، ص212. 

2. املصري، ابن أبي اإلصبع: بديع القرآن، حققه: حنفي حممد شرف، دار نهضة مصر،  بال تاريخ، ص340.

آية أدهشت العلماَء
 وأذهلت البلغاء

أ.معني رفيق/ مشرف مبحث اللغة العربّية- مديرية الرتبية والتعليم، جنني

لغة وأدب
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فهي  رؤوسهم))1)،  هلا  ورقصوا  اآلية،  هذه  البيان  علماء  )استفصح  فقد  البالغية،  واإلشارات 

)متلؤَك من اإلعجاز روعًة، وحَتُْضُرك عند تصّورها هيبٌة، حتيط بالنفس من أقطارها).)2)

    وسنمضي -يف السطور اآلتية- مع هذه اآلية -املكّونة من سبع عشرة كلمة فقط- ونتدّبرها 

كلمة فكلمة؛ متأّملني يف جوانبها البيانية املدهشة، وتركيبها السامي البليغ. وال بّد يف البداية من 

توضيح السياق الذي أتت فيه، وهو احلديث عن الطوفان، وإهالك القوم الظاملني، وجناة سفينة 

نوح، عليه السالم، ومن آمن معه، ويف ظّل من جتّلي العظمة اإلهلية، والقدرة العظيمة املطلقة، 

اليت تأمر فيستجاب هلا، دون متّرد أو ترّدد، وقد انسجم نظم اآلية بتعبرياتها املوجزة املكّثفة، مع 

طبيعة املوقف الذي يغلب عليه احلسم، وسرعة انقضاء األمر. 

َلِعي{، وَنعرف أّن القول يكون ملن يسمع  {، وأمٍر }ابـْ    وبدأت اآلية بقوٍل }َوِقيَل{، ونداٍء }َي َأْرضحُ

أو يعقل، فاألرض والسماء واعيتان لقول اهلل، فكأنهما )عقالء مميزون قد عرفوا عظمته وجاللته، 

وثوابه، وعقابه، وقدرته على كّل مقدور، وتبينوا حتتم طاعته عليهم وانقيادهم له))3). وجاءت 

}َوِقيَل{ يف صيغة املبين للمجهول، فلم يقل: وقال اهلل؛ ألن )تلك األمور العظام ال تأتي إال من ذي 

قدرة.. قهار ال يغالب، فال مال لذهاب الوهم إىل أن يكون غريه جلت عظمته قائل يا أرض ويا 

1. الزخمشري، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر: تفسري الكشاف، ج2، ط3، صححه: حممد عبد السالم شاهني، 
بريوت: دار الكتب العلمية، 2003م، ص383.

الكتب  دار  بريوت:  رضا،  رشيد  حممد  املعاني، ط1، صححه:  علم  يف  اإلعجاز  دالئل  القادر:  عبد  اجلرجاني،   .2
العلمية، 1988م، ص37.

3. الزخمشري، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر: تفسري الكشاف، ج2، ط3، صححه: حممد عبد السالم شاهني، 
بريوت: دار الكتب العلمية، 2003م، ص382.

آية أدهشت العلماَء وأذهلت البلغاء
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مساء.. وال قاضي مثل ذلك األمر اهلائل).)1)

{؛ تصغريًا ألمرها، يف حضرة عظمة املنادي وهو اهلل، ومل يقل: )يا     وجاءت األرض نكرة }َي َأْرضحُ

أيتها األرض) واهلاء هنا للتنبيه، فهي ليست غافلة حتى تنّبه، بل جاهزة فورًا لالستجابة ألوامر 

اهلل. ومل يقل: يا أرضي، أو يا أرض خلقي، حتى ال ُيظّن أّنه جياملها لكي تستجيب له. وَأمَرها: 

َلِعي َماَءِك{ فاختار كلمة هي األكثر اختصارًا، واألكثر تعبريًا عن سرعة االستجابة، فلم يقل  }ابـْ

ابتلعي، ومل يقل: امتّصي. )ومعنى بلع األرض ماءها دخوله يف باطنها بسرعة كسرعة ازدراد 

البالع).)2)

  وقيل:}َماَءِك{ )باإلفراد دون اجلمع؛ ملا كان يف اجلمع من صورة االستكثار املتأتي عنها مقام إظهار 

َلِعي َماَءِك{، فحّدد ماذا تبلع، ولو مل يذكر املفعول به، لبلعت  الكربياء واجلربوت))3). وقال: }ابـْ

األرض جباهلا، وتالهلا؛ تنفيذًا ألمر اهلل. وأضاف املاء إىل األرض }َماَءِك{، فقد ثَبت علمياً، بأّن ماء 

األمطار ما  هو إال ماُء األرض املتبخر منها. ثّم قال: }َوَي َسَاءحُ َأْقِلِعي{: أي أمسكي، وكفي عن 

املطر، ومل يذكر عن ماذا تقلع؛ ألنه واضح من السياق، وألّن املقام مقام إجياز وحسم. وقّدم }َي 

َلِعي{، على }َوَي َسَاءحُ َأْقِلِعي{؛ ألّنه هو املطلوب حتى ترسو السفينة بسالم، وألّن األمواج  َأْرضحُ ابـْ

املتالطمة كانت على األرض.

-مبعنى نقص- وجاء اإلخبار بصيغة املبين للمجهول، فلم يقل:  املَاءحُ{  }َوِغيَض  أخرب:  ثّم     

1. السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن حممد بن علي: مفتاح العلوم، ط2، ضبطه: نعيم زرزور، بريوت: دار الكتب 
العلمية، 1987م، ص419.

2. ابن عاشور، الشيخ حممد الطاهر: التحرير والتنوير، ج12، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، 1997م، ص78.
3. املصدر نفسه: ص81.
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فاستجابت األرض والسماء ألمر اهلل، فابتلعت األرض املاء، وأقلعت عن املطر السماء؛ )للداللة 

على اجلالل والكربياء، وأنَّ تلك األمور العظام ال تكون إال بفعل فاعل قادر، وتكويِن ُمكورِّن 

قاهر))1)، ولتصوير سرعة التنفيذ دون تلّكٍؤ، أو تباطؤ.

   ثم أخرب: }َوقحُِضَي اأَلْمرحُ{ )أي هلك، من قضي هالكه، وجنا، من ُقدرت جناته))2)، وجاء هذا 

اإلخبار كذلك بصيغة املبين للمجهول؛ )تنبيهًا على أن كّل ما قضى اهلل تعاىل فهو واقٌع يف وقته، 

 } َوْت َعَلى الحُوِديِّ وأّنه ال دافع لقضائه، وال مانع من نفاذ حكمه يف أرضه ومسائه))3)، وقال: }َواْستـَ

واجلودي اسم جبل، ومل يقل: وجلست، أو قعدت، أو رست؛ فكّل تلك األلفاظ ال تدّل على 

االستقرار املتمّكن، الذي ال اضطراب فيه، وال زيغ؛ لضمان سالمة الناجني على ظهر السفينة، 

)وذلك ال حيصل حتى يفهم السامع أنها جلست جلوسًا متمكناً، ال ميل فيه، يوجب اخلوف، وال 

حيصل إال بلفظ االستواء دون غريه).)4)

اِلِمنَي{ دلت صيغة املبين للمجهول يف }َوِقيَل{ على العموم،  ْعًدا ِلْلَقْوِم الظهَّ    وختم بقوله: }َوِقيَل بـحُ

ْعًدا{، ومل يقل: هالكاً؛ ليبنّي لنا أّنه كان املقصود  وعلى كثرة الداعني على القوم الظاملني. وقال: }بـحُ

1. الزخمشري، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر: تفسري الكشاف، ج2، ط3، صححه: حممد عبد السالم شاهني، 
بريوت: دار الكتب العلمية، 2003م، ص383.

2. العدواني، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر بن أبي اإلصبع: حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز 
اإلسالمية،  للشؤون  األعلى  اجمللس  املتحدة:  العربية  اجلمهورية  حممد شرف،  حفين  الدكتور  حتقيق:  القرآن، ج1، 

ص214.
3. الرازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي امللقب بفخر الدين: مفاتيح الغيب، التفسري 

الكبري، ج17، ط3، بريوت: دار إحياء الرتاث العربي، 1420 هـ، ص353.
4. العدواني، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر بن أبي اإلصبع: حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز 
اإلسالمية،  للشؤون  األعلى  اجمللس  املتحدة:  العربية  اجلمهورية  حممد شرف،  حفين  الدكتور  حتقيق:  القرآن، ج1، 

ص207.
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إبعاَد هؤالء عن الفساد يف األرض، وإبعادهم عن رمحة اهلل، اليت وسعت كّل شيء، إاّل هؤالء 

اِلِمنَي{؛ ليذكرنا بالصفة اليت استحقوا من أجلها تلك  الذين أجرموا وظلموا. ووصفهم بألـ}الظهَّ

الذي هو )علة  ما كانت إال بسبب ظلمهم،  الطوفان  اهلائلة من  العقوبة، وأن تلك الصورة 

اهلالك))1)، الذي حّل بهم، وكذلك من باب االحرتاس، حتى ال يتوّهم أحٌد أن اهلالك رمبا مشل 

َمن ال يستحّق؛ فإن عدله -سبحانه- يأبى ذلك.

    وهكذا جند هذه املعاني كلها، وغريها يف آية واحدة؛ أمر اهلل فيها، )ونهى، وأخرب، ونادى، ونعت 

ومّسى، وأهلك، وأبقى، وأسعد، وأشقى، وقصَّ من األنباء ما لو شرح ما اندرج يف هذه اجلملة 

من بديع اللفظ، والبالغة، واإلجياز، والبيان، جلّفت األقالم، واحنسرت األيدي))2)، ولننظر )إىل 

مفردات أحرف هذه اآلية ما أسلسها وأرقها، وألطفها! ثم يف تأليفها ما أسهله على اللسان! ثم 

انظر إىل مفردات ألفاظها ما أعذبها وأجراها على األلسنة من غري صعوبة وال عسرة! ثم انظر 

إىل تأليف مفرداتها، كيف طابقت الغرض املقصود منها، وسيقت على أمت سياق وأعجبه))3)، 

ورمبا ُيفّسر ذلك بعَض ما جيده املتدّبُر هلذه اآلية الكرمية من تأثرٍي يف الّنفس، وعذوبٍة يف النطق، 

ومجاٍل يف اإليقاع.

1. الشوكاني، حممد بن علي بن حممد: فتح القدير اجلامع بني فيّن الرواية والدراية من علم التفسري، بريوت: دار 
إحياء الرتاث العربي، ج2، ص98.

2. السيوطي، عبد الرمحن بن أبي بكر، جالل الدين، ج3، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية العامة 
للكتاب، الطبعة: 1394هـ/ 1974م،  ص184.

3. العلوي، حييى بن محزة بن علي بن إبراهيم: الطراز، ط1، راجعه: حممد عبد السالم شاهني، بريوت: دار الكتب 
العلمية، 1415هـ/1995م، ص506.
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   يد واحدة حتّرك اجلميع، على الّرغم مما يبدو من الّتصارع والّتناقض. الكّل دمى يا عزيزي. 

هكذا هي قناعة كثريين مّمن حيّدقون يف املشهد الّثقايّف العوملَي، وال يقفون عند ظواهر األمور. 

تبدو الّصورة على هذه احلالة مرعبة جّدًا، بل رمبا أكثر من مرعبة. هل فعاًل تبدو الّصورة 

مرعبة؟ مّثة ما جيعل األمر واقعّياً، ولكن هل أصبحنا مسلوبي اإلرادة إىل هذا احلّد الفاضح؟ 

    الّلغة وشيء من مظاهرها القامتة:

    يعّد الّنشاط الّلغوي من أكثر األنشطة اإلنسانّية داللة على الفكر والوجدان والّرغبات 

الروحّية، كيف تبدو الّلغة هنا؛ الّلغة العربّية حتديدًا؟ هل استطاعت أن تواجه -كما جيب- 

روس) اّليت تشّن عليها كما يرى من يتبنى وجهة نظر: أّننا مستهدفون؟ يقرأ  تلك )احلرب الضَّ

هذا الفريق املشهد الّلغوّي بكّل قتامة؛ فها هي الّلغة العربية املطّعمة باملفردات األعجمّية 

تغزو عاملنا، ليس يف عامل )السوشال ميديا) فقط، بل يف لغة الّتخاطب اليومّي، واكتسحت 

العامّية لغة الّتدريس يف املدارس واجلامعات، وامتّدت إىل األدب، ومن ثّم وجد نّقاد يدافعون 

عن مرّبر وجودها يف العمل األدبّي. 

    هل حتمُل الّلغة طابعًا تطبيعّيًا وتدجينّيًا خطريًا؟ أعود إىل ما كتبه الّروائّي الفلسطييّن املقيم 

أ. فرا س حج حممد / مشرف اللغة العربية - مديرية جنوب نابلس

شيء من النقد
ظواهر يف الّلغة واإلعالم والّسيطرة الّثقافّية

لغة وأدب
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يف الّداخل الفلسطييّن )مناطق 48) رياض بيدس، وروايته باط بوط، مّثة مفردات وتعبريات 

كثرية من الّلغة العربّية يف الّرواية، حّتى إّنها بدت ظاهرة لغوّية يف الّرواية. هل كان بيدس 

يقصد الّتطبيع الّلغوّي- الّثقايّف، أم أّنه كان ينهج نهجًا واقعّيًا يف تقديم الّلغة الواقعّية يف 

روايته، كما تشاء هلا القدرُة اإلبداعّية والقدر الّروائّي؟ رمبا وجدُت له مرّبرًا هلذا اّلذي قام 

فيه. ورمبا مل يسعفين ذلك، يف ظّل ما حتمله الّذاكرة والّنفس من حمموالت العداء للمحتّل 

الغاشم الّرابض يف الّروح، واجلغرافيا، والّلغة كذلك. ولكن مل يكن بيدس هو الوحيد يف 

ذلك. هناك عشرات األعمال اّليت اشرتكت معه يف )املصيبة) الّلغوّية ذاتها.

   ما زالت الّلغة حمّل خالف كبري يف أّي عمل إبداعّي من الّشعر وأنواعه، إىل الّسرد وفنونه، 

وصواًل إىل الرّتمجة. كيف لي أن أتلقى وأنا ابن القرن احلادي والعشرين نّصًا شعرّيًا مكتوبًا 

مزاجّي  اّلذي حيكمها  العاّم  املزاج  وليس  أنا،  لغيت  ليست  إّنها  يزيد؟!  أو  ألفي سنة،  قبل 

الّلغة القدمية موتًا مطلقًا بكّل مفرداتها  مّثة فارق شاسع بيننا. ولكن هل متوت  العصرّي. 

ومعانيها، لتحّل حمّلها لغٌة أخرى؟ بالّتأكيد ال حيدث هذا باملطلق. متوت ألفاظ، وحتيا أخرى. 

لكن لن متوت لغة ما لتقوم أخرى بديلة عنها. 

   تشّكل جوانب من الّلغة القدمية عقبة كأداء أمام القارئ اليوم، لتعّف الّذائقة الفنّية وغري 

الّشعر  كان  فإذا  الّشعرّية.  الّنشوة  الواقف حجَر عثرة يف طريق  الفاسد  الّشعر  الفنّية عن 

سلسبياًل، فعليه أن يرويين، أّما أن يكون فاسدًا، فإّنه ال يساوي شروى نقري يف سوق األدب 

ذائقة  توجد  اآلن فال؛ ألنه ال  أّما  وأفخمه.  الّشعر  أعظم  وقته من  كان ذلك يف  رمبا  اآلن. 

تستسيغه، وال عقل يدركه، وال روح ستحّس فيه، ملا يعوقه عن الّتواصل احلّي بني الكاتب 

والقارئ.
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ظواهر يف الّلغة واإلعالم والّسيطرة الّثقافّية

    إّن هذه املسألة ستطرح إشكالّية كربى، هل سيأتي يوم نعجز فيه عن فهم الّشعر املعاصر؟ 

أثرّية، حتفظ فقط  هل سنرى يف شعر سعيد عقل، وحممود درويش، وأدونيس، حتَفًا شعرية 

الّذائقة على  انتكاسًا يف  أكثر وضوحاً، وحنن نرى  تبدو  الّصورة  القدمية؟ هنا  املكتبات  يف 

صعيدين: الّشاعر والقارئ؛ فقد غدونا ال ننتج وال نقرأ سوى الّشعر البسيط، ونهّلل له كأّنه 

اإلهلام والوحي املعبقر. 

    مل تعد الرّتمجة أفضل حااًل، وإن سّلمُت مبا يسّلم به بعض الّنّقاد أّن الرّتمجة خيانة، فإّنها 

هنا ستبدو جرمية لغوّية وفكرّية؛ ألّن املرتجم خاضع للّشرط الّلغوي اخلاّص، اّلذي ينطلق 

فكرًا حمضاً،  يكتب  من  حّتى  الكاتب،  لدى  لغوّية  مّثة حساسية  األصلّي.  الّنّص  لفهم  منه 

وليس فقط شعرًا، ستفقد األلفاظ حساسيتها الّسياقّية، ومدلوالتها الّلغوّية العميقة، اّليت أراد 

الّشاعر، أو الكاتب، أو املفّكر، أو الّروائي، حتميلها لّلفظ يف سياقه عند صناعة اجلملة يف 

الّلغة األصلّية. مّثة أشياء ضائعة عند الرّتمجة، ال شّك يف ذلك؛ ملا يبدو من اختالف يف قواعد 

الّلغتني، وقوانينهما، حمّل الّتبادل والرّتمجة.

    اإلعالم والسيطرة الّثقافّية:

مّثة من يرّوج هلذا اخلراب ويسّوقه، ولكن هل  اّليت تبدو مرعبة حّقاً.     يف تلك الّصورة 

اإلعالم وحده املسؤول عّما حنن فيه؟ إّننا نتحمل كمتلّقني املسؤولّية كاملة عن هذا، فمن 

املوسيقّي،  الفيّن  الرّتدي  حفالت  حضور  على  أجربنا  اّلذي  من  أمزجتنا؟  بّدل  اّلذي  هذا 

ونشيح الّنظر، ونصّم السمع، ونعمي األبصار عن الفّن اجلاّد؟ هل هو اإلعالم وحده؟ قد 

يكون لإلعالم دور، ودور كبري، ولكن اإلعالم بأجهزته املتعّددة مل يكن موجودًا يومًا إال لتلبية 

رغبات اجلمهور. أليس اإلعالم هو نفسه الّسلطة اّليت سّوقت لعمالقة الفّن بشّتى أشكاله 
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الّذائقة،  املزاج، وانقلبت  انقلب  عربّيًا وعاملّياً، عندما كان اجلمهور مستمعًا كرميًا ومثّقفًا؟ 

فحّق لإلعالم أن يبحث عّما يليّب تلك الّذائقة، حّتى وإن كانت سقيمة، معلولة، مرتدّية. إّنها 

كارثة مزدوجة.

    املسألة هنا ال تتعّلق إطالقًا من وجهة نظري بنظرّية الّتخوين، واملؤامرة على احلضارة، 

تغرّيت  اّليت  املوضوعّية  شروطها  بنت  إنها  واألّمة.  والّتاريخ،  والّدين،  والّثقافة،  والّلغة، 

وتبّدلت بفعل كثري من العوامل السياسّية واالقتصادّية، وشروط الصريورة التارخيّية، وهذا 

ليس خاّصًا بأّمة )العرب واملسلمني) ضحايا الكونيالّية الغربّية فقط، بل إّنه مزاج كونّي 

متغرّي ومتبّدل، كأمر طبيعّي بشرّي، فالّذائقة الفنّية القدمية اندثرت وتالشت، انظر إىل الّشعر 

العاملّي، وليكن مثالنا الّشاعر اإلجنليزّي وليم شكسبري. لقد تغرّيت كثريًا الّلغة اإلجنليزّية 

القدمية اّليت كتبت فيها مسرحيات شكسبري وأشعاره. مل يعد ُيْقرأ بلغته اإلجنليزّية تلك، إال 

ذاتها  الّلغة  إىل  أخرى  مّرة  ترمجة شكسبري  أعيدت  الّلغوّية.  األحباث  ومعاهد  اجلامعات  يف 

بصورتها املتطّورة.

   ولو عدنا قلياًل إىل الرّتاث العربّي، ليس ألّنين ماضوّي، بل آلخذ منه هذا املثال اجلميل 

الّدال على ما حنن فيه. لقد جتاورت بيئات جغرافّية متعّددة يف ظّل متمع واحد عصرئٍذ، لتقرأ 

يف أّمهات الكتب أشعارًا على طريف نقيض لشعراء عدة، أو لشاعر واحد. علينا أن نتذّكر 

هنا الّشاعر العباسّي، علّي بن اجلهم، وقّصته يف املدح، إذ وّظف )الّدلو واّلتيس والكلب) 

يف وصف ممدوحه، كرمًا وقّوة ووفاء، ولكّنه بفعل البيئة اّليت انغرس فيها بعد ذلك يف بغداد، 

حيث املاء واخلضرة والوجه احلسن، أجاد يف الوصف الغزلّي الّرقيق، حيُث عيون املها، اّليت 

جلبت له اهلوى من حيث يدري، وحنن كذلك ندري ملاذا أصبح كذلك، هل مّت تدجني علّي 
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ابن اجلهم بهذه الّطريقة الّناعمة؟  

املغضوب  أنفسنا يف خانة  أن نضع  إىل  والتبدُّل، ولسنا حباجة  التغرّي  الكون يسري حنو     

عليهم واملستهدفني. فلسنا مركز الكون، لنكون حمّل اهتمامات هؤالء املشغولني بالّتحديث 

والّتطوير. مع أّن ذلك ال يعين أن نستكني للّذائقة الفنّية الّرديئة، مع الّتحفظ الّشديد على 

هذا الوصف. ولكن جيب علينا أن نكون أكثر ذكاًء مّما حنن عليه اآلن، فنقف العنني وشامتني، 

وال حنسن سوى اإلشارة بأصابِع االّتهام؛ لنرى ما نريد أن نراه فقط، فتصري احلقيقة عرجاء 

أن  دون  زمنًا طوياًل،  اّلتيه  لنخبط يف  الّطرق مجيعها،  معامل  فيها  فُتْطَمس  تستبني،  صّماء ال 

نستطيع العودة إىل أّول الّنور، أو أّول الّنفق على أقل تقدير، لنخطَو حنو املستقبل بثبات، 

دون أن نشعر باهلوان، أو الّضعة والّضياع.
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    اخلليل موقع وتاريخ : 

العامل، تقع جنوب فلسطني، وتبعد عن مدينة  أقدم مدن     اخلليل مدينة عريقة، تعد من 

القدس مسافة )36 كم) وهي أرض جبلية، ترتفع عن سطح البحر حنو )920م)، وهي من 

مصايف فلسطني، غنية بالينابيع، واآلبار والعيون، مثل: عني عرب، وعني دير حبة، وعني منرة، 

وعني الفوار، وعني سارة، وغريها)1)، ويعود تاريخ املدينة إىل ما قبل سنة )3500) ق.م، إذ 

سكنها الكنعانيون، وذكر أن إبراهيم، عليه السالم، نزهلا يف أوائل القرن التاسع عشر قبل 

امليالد، وتعاقب عليها الروم واملسلمون، واحتلها الفرجنة، واسرتدها املسلمون، ويف العصر 

اململوكي والعثماني، استعادت املدينة ازدهارها، واستمر ذلك يف زمن االنتداب الربيطاني، 
وبني سنيت )1948 - 1967م) امتد العمران مشااًل حتى بلدة حلحول.)2)

   وأدى كون اخلليل مركز قضاء اخلليل، ووجود املسجد اإلبراهيمي فيها، إىل النمو واالهتمام 

بها يف العهود مجيعها، وتبلغ مساحة أراضيها )75642 دومنًا)، وبلغ عدد سكانها )16677 

1. مدينة اخلليل وقراها املنهوبة واملدمرة، رشاد أبو جودة، ص 4.
2. املوسوعة الفلسطينية امليسرة، ص247.

 مدينة خليل الرمحن 

واحلرف التقليدية فيها
أ. يوسف عدوي -  جامعة بيت حلم -  كلية الرتبية

تراث وعراقة
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سنة  نسمة)  و)163164  1977م،  سنة  نسمة)   119401( و  1922م،)1)  سنة  نسمة) 

2007م)2)، فيها جامعة اخلليل، وجامعة بوليتكنيك فلسطني، وفيها صناعات وحرف كثرية، 

سأتطرق إىل أهمها خالل هذا املقال. 

للخليل،  الكنعاني  االسم  وهو  أربع)،  )كريات  االستيطانية  املستعمرة  الصهاينة  أقام     

واستوطن داخل املدينة )400) من غالة املستوطنني املتشددين املتعطشني للقتل والدماء، وما 

اجملزرة اليت قام بها الصهيوني املستوطن الطبيب باروخ غولد شتاين ببعيدة، ففي 15 رمضان 

25\2\1994 ميالدي، هاجم هذا اجملرم املصلني، وهم ساجدون يف  املوافق  1414هجري 

صالة الفجر يف املسجد اإلبراهيمي، فاستشهد )29) مصليًا داخل املسجد و)31) مصليًا 

العشرات يف  واستشهاد  خمتلفة،  مائة ومخسون جبراح  وأصيب  اجلنود،  من رصاص  خارجه، 

االنتفاضة األخرية برصاص املستوطنني احلاقدين، وال ننسى إعدام بريطانيا للمجاهدين عطا 

الزير وحممد مججوم من اخلليل، وفؤاد حجازي من صفد، يوم الثالثاء 17\6\1930م، وبعد 

مذحبة املسجد اإلبراهيمي، قامت سلطات االحتالل مبصادرة تدرجيية للمسجد اإلبراهيمي، 

تعقيدًا  املدينة  يف  الفلسطينيني  حياة  وزادت  مساحته،  من   %  80 حنو  على  سيطرت  حتى 

وصعوبة، وأصبحت مدينة اخلليل مركز حمافظة يف عهد السلطة الوطنية الفلسطينية. 

   توصلت السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني يف 15\1\1997م إىل التوقيع باألحرف 

االتفاق  ونص  اخلليل،  يف  الصهيونية  القوات  انتشار  إلعادة  تنفيذي  اتفاق  على  األوىل 

املعاهدات  الصهاينة  أن حيرتم  فيها، ولكن هيهات هيهات  الشهداء  فتح شارع  إعادة  على 

واالتفاقات!! 
1. املختصر يف جغرافية فلسطني، ص110.
2. املوسوعة الفلسطينية امليسرة، ص247.

مدينة خليل الرمحن واحلرف التقليدية فيها
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       املسجد اإلبراهيمي الشريف: 

    يقع يف قلب مدينة اخلليل، ومسي بذلك نسبة إىل خليل الرمحن، سيدنا إبراهيم، عليه 

السالم، الذي سكن املنطقة، وقد بناه األمويون على مدافن األنبياء، إبراهيم وإسحق ويعقوب 

وأزواجهم، ويعّد رابع مسجد من مساجد اإلسالم، من حيث األهمية الدينية، ويعد منربه 

حتفة فنية، صنع يف سنة )484هـ) يف زمن الدولة الفاطمية. 

   منذ االحتالل الصهيوني ملدينة اخلليل سنة 1967م، تكررت االعتداءات على املسجد 

اإلبراهيمي واملصلني فيه، بعلم سلطات االحتالل وسيطرتها، فمن االعتداء على املصلني 

بالضرب والشتم، وسب اإلسالم، وسيدنا حممد، صلى اهلل عليه وسلم، والذات اإلهلية، إىل 

منعهم من الدخول للصالة، إىل وضع املواد الكيميائية احلارقة يف مياه الشرب، إىل اللهو، 

والغناء، والرقص، وإدخال الطعام والشراب والكالب، إىل إغالق املسجد أمام املصلني، ومنع 

ترميم املسجد وخدمته، ومنع األذان فيه، وهذا كله يعرفه القاصي والداني. 

    الصناعات واحلرف التقليدية يف اخلليل: 

   عرفت اخلليل بثالثة أمور مركزية: املسجد اإلبراهيمي، والعنب املميز الشهري، وصناعة 

الزجاج، وتشتهر مدينة اخلليل بالكثري من الصناعات واحلرف، وأهمها: 

    )1( صناعة الزجاج: 

معتصم  ويذكر  األنابيب،  يف  النفخ  وعلى  القدمية،  األفران  على  الصناعة  هذه  تعتمد     

القرنني  األوروبيني يف  الرحالة  أدب  اخلليل يف  أدبيات  ترجم  الذي  اخلليل،  من  األشهب 

الثامن والتاسع عشر، أنه ال خيلو أي تقرير من تقارير الرحالة الذين زاروا مدينة اخلليل من 
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احلديث عن صناعة الزجاج يف املدينة، ويقتبس األشهب من نص للرحالة تومسون يف كتابه 

حول هذه الصناعة )إن منتجات صناعة الزجاج يف اخلليل واسعة ومتعددة، وتفوق تلك اليت 
شاهدتها يف مدينة سانت بطرس بريج، وال مال للمقارنة).)1)

   وذكر الرحالة بوجبنزي الذي زار املدينة سنة )1450م) أن هذه الصناعة فن تتميز به مدينة 

اخلليل، كذلك الرحالة فليكس فابري، الذي زار املدينة سنة )1483م)، وأشار إىل أنه يعمل 

كثري من العمال يف هذه احلرفة، ووصف الزجاج بأنه معتم وفاتح، وأنهم كانوا يتوارثون هذه 

املهنة))2)، ويف بداية القرن العشرين، أصبحت هذه الصناعة شبه حمصورة يف عائلة النتشة، 

واستخدمت يف مدينة اخلليل أكثر من طريقة لصناعة الزجاج، منها طريقة القوالب، اليت 

تكون معدة من املعدن، بشكل األداة املراد تصنيعها، حيث يتم التقاط العجينة الزجاجية، 

والطريقة  السكب.  وطريقة  املطلوب،  الشكل  لتتخذ  القالب،  داخل  النفخ  يتم  ثم  ومن 

األكثر شهرة، إذ ما زالت هي األساس يف صناعة الزجاج، فهي النفخ احلر، بوساطة أنبوب 

من املعدن. 

    )2( صناعة الفخار: 

    وجدت هذه الصناعة يف البلدة القدمية، ومن العائالت اليت عملت فيها عائلة الفاخوري، 

وتشري سجالت احملكمة الشرعية إىل وجود )6) مفاخر يف مدينة اخلليل، منها ثالث لعائلة 

الفاخوري، وقد توافرت املادة اخلام هلذه الصناعة يف اخلليل، اليت تعتمد على مادة الصلصال 

الطينية اليت تستخرج من منطقة اخلليل، يضاف إليها الرمل وامللح لزيادة متاسكها، وتصنع 

1. ملة العربي، العدد 654 أيار، ص59.
2. انظر: اخلليل القدمية، سحر مدينة وعمارة تارخيية، ص223.
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ثم توضع يف  ملقط،  بوساطة  أو  باليد،  القطع  العجلة، وتزخرف بعض  بوساطة  األدوات 

الفرن لفرتة من الزمن، وُتباع يف األسواق احمللية. 

     )3( صناعة اخلزف: 

     ظهرت هذه الصناعة يف اخلليل يف النصف الثاني من القرن العشرين، وارتبطت يف 

بداية ظهورها بصناعة الفخار، وكان أول من عمل بها، بشكل مستقل عن الفخار، السيد 

)1)*)، وُتباع املنتوجات يف األسواق احمللية، والقسم األكرب ُيصدرِّر إىل 

عبد الرحيم جالل التميمي)

أوروبا وأمريكا الالتينية. 

    )4( دباغة اجللود : 

    تركزت هذه الصناعة يف املناطق اليت تقل فيها كثافة البيوت؛ ألنها حتتاج إىل وجود مساحة 

ماء،  بئر  إىل  وحتتاج  الكريهة،  الروائح  من  كثريًا  تنتج  ألنها  عليها؛  اجللود  لنشر  مكشوفة؛ 

املصنوعة من  القرب  القدمية:  اجللدية  املصنوعات  اجللود، وأهم  لغمر  وأحواض تستخدم 

املواد اخلام من جلود احليوانات املختلفة،  جلود األغنام، وتعتمد هذه الصناعة على توافر 

ويستخدم  ماء،  أحواض  يف  وضعها  ثم  التلف،  من  حلفظها  اجللود؛  بتمليح  العمل  ويبدأ 

الزرنيخ والشيد لتنظيف الصوف والشعر، ويقشط ويغسل، ويرتك يف ساحة مكشوفة لفرتة 

من الزمن، وبعدها يدبغ اجللد بالسماق أو حلاء البلوط. 

     )5( تبييض النحاس: 

      يبدأ العمل بتنظيف أولي لآلنية النحاسية، ثم يوضع عليها ماء نار )حامض الكلوردريك) 

* اخلليل القدمية، مرجع سابق، ص228.
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ويكرر وضع ماء النار مرة ثانية بعد إضافة مادة التوتيا، اليت تعمل على إطفائه من املواد 

الذي  بالقصدير،  الوعاء  تدليك  يتم  ذلك  وبعد  النار،  اآلنية على مصدر  احلارقة، وتوضع 

يكون على شكل قضبان يبلغ طول الواحد منها حوالي )30سم)، مل تعد هذه احلرفة موجودة 

واملطاعم  األفران  أصحاب  أصبح  ومشهورة، حيث  معروفة  كانت  بعدما  القدمية  البلدة  يف 

يقومون بهذا العمل بأنفسهم، فضاًل عن وجود البديل عن األواني النحاسية. 

     )6( حرفة الغزل والنسيج: 

    وجدت هذه الصناعة يف البلدة القدمية، وقد ذكرها الرحالة الذين زاروا املدينة، ومنهم 

القساطلي سنة 1874م وقال: )إنه يوجد يف هذه املدينة حنو مخسني نوعًا لنسيج العيب الزريفة، 

)1)*)، واعتمدت هذه الصناعة 

وأشغاهلم بهذه الصنعة جيدة كالدمشقيني، ورمبا أحسن منهم))

على صوف الضأن، وشعر املاعز، ووبر اجلمال، وكان يتم استرياد خيوط احلرير والصوف 

اجلاهز من اخلارج، ووجدت سوق يف املدينة، مسيت بسوق الغزل. 

   وتوجد حرف أخرى كثرية، اشتهرت بها مدينة اخلليل، وما زالت، منها: النجارة، واحلدادة، 

ومعاصر زيت الزيتون القدمية، ومعاصر السمسم، وصناعة احللقوم بأنواعه املختلفة، وطحن 

احلبوب، واألكياس، ومعاطف الفرو.

* اخلليل القدمية، مرجع سابق ص236.
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   مقدمة:

  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد؛

   فإنَّ الدكتور الشهيد إمساعيل راجي أبو اهلدى الفاروقي، من العلماء األفذاذ، الذين َتشُرف بهم 

والثقافة واإلنتاج  بالعلم  ارتقى  يافا اجلميلة،  مدينة  فلسطينية عريقة يف  فهو من عائلة  فلسطني، 

املفكرين  أعظم  من  فهو  العصر،  هذا  يف  قاطبة  املسلمني  أعالم  أحد  ليكون  الغزير؛  الفكري 

املسلمني يف القرن العشرين، همومه نبيلة، وهمته عظيمة، وأدواته املعرفية واسعة، انصبَّ اهتمامه 

على مشكالت األمة اإلسالمية كلها، فاختذ من الفكر مااًل للتغيري، ومن إصالح التعليم وسيلة 

للنهوض بواقع املسلمني.

    إنَّ الدكتور الفاروقي من أكثر علماء املسلمني املعاصرين أصالة يف إنتاجه، وكثرة يف عطائه، ومن 

أعمقهم أثرًا يف مثقفي جيلهم، فقد ألََّف ما يزيد على مائة كتاب، ومئات املقاالت، باللغات العربية 

(*
(1(

واإلجنليزية والفرنسية، فقد كان يتقنها مجيعًا لدرجة التخصص واألعلمية.)
* من شهادة الدكتور مجال برزجني يف مؤمتر: )إمساعيل الفاروقي وإسهاماته يف اإلصالح الفكري اإلسالمي املعاصر) والذي 
نظمه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، بالتعاون مع جامعة الريموك، يف عّمان/األردن: 27 - 28 ذواحلجة 1432هـ/ 23 - 24 
تشرين ثاني )نوفمرب) 2011م، انظر: مؤلف مشرتك، )إمساعيل الفاروقي وإسهاماته يف اإلصالح الفكري اإلسالمي املعاصر)، 
ص 19 وما بعدها، الطبعة األوىل، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي- فرجينيا الواليات املتحدة املريكية، ودار الفتح للدراسات 

والنشر، 2014م.  

     من أعالم فلسطني: 

الدكتور إمساعيل راجي الفاروقي

الدكتور: حممد يوسف عارف حممد / مفيت حمافظة أرحيا واألغوار

تراث وعراقة
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   ال شك يف أنَّ اسم إمساعيل الفاروقي ليس من األمساء اليت ترن يف األذن؛ العتيادها تكرار مساعه؛ 

املفكرين  قيمة  فإنَّ  لألهميَّة،  مقياسًا  ليس  األمر  هذا  لكنَّ  جهوده!  على  وثناًء  بفضائله،  تنويهًا 

والعلماء ال تقاس بشهرتهم، وذيوع صيتهم؛ ألنَّ شهرة األشخاص ناجتة عن اهتمام قطاع عريض 

من اجملتمع بهم، بصرف النظر عن قيمة ما قدموه من إبداع يف أي مال كان نشاطهم، إنَّ اهتمام 

إىل  ينتمون  الذين  أو  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  تظهرهم  الذين  األشخاص  على  ينصُب  الناس 

على  عصبتهم  فتعمل  كانت،  عصبية  أي  أو  سياسية،  أو  مذهبية،  أو  فكرية،  أو  حزبية،  إطارات 

إشهارهم لدواٍع غري موضعية غالباً، والفاروقي مل يكن متحزباً، وال سياسياً، وال طائفياً، بل كان 

مفكرًا مسلمًا مهتمًا بشأن املسلمني عامة، وفلسطني خاصة، فكرَّس حياته إلصالح أوضاع املسلمني 

من زاوية الفكر العميق، وللكشف عن حقيقة الصهيونية.

   كانت بداية الدكتور إمساعيل يف يافا العريقة واجلميلة، حيث ولد فيها سنة 1921م، وكان والده 

قاضيًا شرعياً، فنشأ إمساعيل نشأة إسالمية عميقة النزعة اإلميانية؛ الهتمام والده بتعليمه أمور الدين 

َل والده أن يرسله ليتلقى تعليمًا حديثًا عالي املستوى يف مدرسة  يف املسجد والبيت، وبعد ذلك فضَّ

الفرير الدومينيكان الفرنسية )سان جوزيف)، اليت حصل منها على الشهادة الثانوية عام 1936.     

فنشأ جامعًا يف تكوينه العلمي بني التعليم اإلسالمي التقليدي األصيل، والتعليم الغربي احلديث، 

وقد رسخت قدمه يف العلوم العصرية؛ إْذ إنه ختصص فيها، فحصل على البكالوريوس يف الفلسفة 

النكبة سنة  اجلليل، وبعد  ملنطقة  1941م، ثم عنيرِّ حاكمًا  األمريكية يف بريوت سنة  اجلامعة  من 

ثم  الفلسفة،  يف  ماجستري  درجيت  على  فحصل  هناك،  دراسته  ليكمل  أمريكا،  إىل  سافر  1948م 

دكتوراة فيها من جامعة إنديانا عام 1952م عن رسالته املعنونة )تربير اخلري: اجلوانب امليتافيزيقية 

(*
(1(

واإلبستمولوجية للقيم).)
* املرجع السابق، ص25. 

الدكتور إمساعيل راجي الفاروقي
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   بعد ذلك وجد الفاروقي أن تعمقه يف فهم الفكر الغربي ال يقابله حمصول مناسب من الثقافة 

العربية اإلسالمية، من حيث درجة العمق اليت متكنه من املقارنة، واستخالص أسباب التفوق عند 

الغرب، وجوانب الضعف عند املسلمني، لذا فقد رجع الفاروقي إىل مصر ليدرس يف األزهر على 

يد املشايخ أصول الدين اإلسالمي مدة تقارب أربع سنني، ثم رجع إىل الواليات املتحدة األمريكية؛ 

(*
(1(

ليعمل أستاذًا ملقارنة األديان يف عدد من اجلامعات األمريكية.)

    لقد كان دافع الفاروقي نبياًل من االخنراط يف طلب العلم الشرعي لسنوات عدة، وهو احلاصل 

نه  على الدكتوراة يف الفلسفة من أعرق جامعات الدنيا، فإخالص النية هلل تعاىل يف طلب العلم، مكَّ

الشريف،  األزهر  الطلبة يف  الغرب، وااللتحاق بصفوف  ترك منصب األستاذية يف جامعات  من 

مبتغيًا املعرفة الشرعية؛ لنصرة احلق، والذود عن الدين.

    لقد تركز َهّم الفاروقي منذ أن ترك فلسطني على حماولة معرفة النموذج املعريف الغربي، الذي 

يفرز قيمًا حتدد اجتاه السياسات الغربية، اليت تؤثر بشدة يف ممل العامل بسبب تفوق مدنية الغرب، 

أما فيما خيصه شخصياً، فقد قلبت السياسات الغربية حياته رأسًا على عقب هو وأسرته وسائر 

أبناء شعبه، إْذ وقعت فلسطني حتت االحتالل واالستيطان، فذهب وطنه وبلد آبائه وأجداده؛ نهبًا 

للغرباء املعتدين، فاهتمَّ الفاروقي بدراسة كل ما يتعلق باليهودية والصهيونية، ومتحيص دعواهم 

الفكرية والدينية، وتكذيب مزاعمهم العنصرية، فضاق األعداء به أميا ضيق.

   من أهم ما كان يبحث الفاروقي عن معرفته، سر االرتباط الوثيق بني احلضارة الغربية ومشروع 

االحتالل الصهيوني؟ لذا فقد اهتمَّ الفاروقي بشكل كبري يف دراسة الدين املسيحي الربوتستنيت 

ومواقفه الفكرية والعقدية، ومن أهم ما ألَّفه الفاروقي يف هذا اجملال من كتب: )األطلس التارخيي 

* انظر ملخص عن حياة الفاروقي يف: بوعافية، ليندة، منهج الفاروقي يف دراسة اليهودية، ص 16، رسالة ماجستري 
يف جامعة احلاج خلضر- باتنة اجلزائر، سنة 2010م.
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و)اإلسالم  اليهودي)،  الدين  يف  الصهيونية  و)أصول  املسيحية)،  و)األخالق  العامل)،  لديانات 

ومشكلة إسرائيل).

    لقد وجد الفاروقي أنَّ العلة األساسية يف ختلف املسلمني احلضاري، يعود أساسًا إىل االبتعاد 

عن معاني التوحيد احلقيقي، وهو جوهر احلضارة اإلسالمية، الذي مجَّع الشعوب املختلفة، وصهرها 

التعلم،  الدافعية العظمى عند املسلمني، لألخذ بأسباب  يف بوتقة ثقافية حضارية واحدة، وكوَّن 

ال حضارة إسالمية عريقة، أما الرتاجع احلضاري، فقد كان على إثر اهلجمة  والتمدن، اللذين شكَّ

التتارية والصليبية املتزامنة اليت دفعت العلماء يف املذاهب الفقهية املختلفة إىل الدعوة إىل إغالق 

أن  السمحة  بالشريعة  أي عبث حمتمل، وضنًا  من  الدين وشروحاته  االجتهاد؛ حفاظًا على  باب 

تتطرق هلا بدع األعداء اخلطرة، بيد أنَّ هذا االنكفاء على ما كان، استمرَّ بعد زوال أسبابه، فحدث 

مجود يف عالقة املسلمني بالشريعة، من حيث كون احلياة ال تتوقف عن التطور والتجدد املستمرين، 

وإغالق باب االجتهاد، جعل فهم املسلم ألحكام شريعته متصفًا باجلفاف والشكلية. 

    ثم جاءت اهلجمة االستعمارية املعاصرة، اليت مشلت العامل اإلسالمي مجيعه، دون استثناء، إال 

أجزاء من تركيا بعد حرب مريرة مع املستعمرين، وهنا عمد املستعمرون إىل تقسيم العامل اإلسالمي 

سياسيًا ألكثر من مخسني كياناً، متناحرًا يف األغلب، باصطناع أسباب للتناحر من عملية التقسيم 

نفسها، ومن عملية االستالب الفكري الذي عملت عليه الدول املستعمرة، بتعمد إفساد التعليم، 

يتمحور حول    الذي  للوجود  اإلسالمي  التصور  املسلمني عن  أبناء  يتلقاها  اليت  املعارف  وفصل 

حقيقة التوحيد.

   من هنا؛ ابتدأ الفاروقي مشروعه الطموح لإلصالح التعليمي والفكري عند املسلمني بفكرة 

إسالمية املعرفة، واليت يقصد منها إعادة النظر يف ممل املعارف اإلنسانية، ووضع مناهج تعليمية، 
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اإلنسانية،  املعرفة، ووحدة  احلقيقة، ووحدة  للوجود واحلياة، من حيث وحدة  توافق نظرة اإلسالم 

ووحدة احلياة والطبيعة الغائية للخلق، وتسخري الكون لإلنسان، وعبودية اإلنسان هلل تعاىل. 

األخرى،  الرؤى  كليًا عن  اإلسالمية  الرؤية  فيها  تتباين  اإلنساني مجيعها،  الفكر  قطاعات  إنَّ     

فالرؤى غري اإلسالمية مجيعها تقطع ما بني اخللق واخلالق، من حيث عالقة العبودية، بل جتعل وجود 

اإلنسان متحررًا من أي تبعات توجبها علة اإلجياد، بإنكار العلة أصاًل، وبذلك تضع اإلنسان يف 

جانب هامشي جدًا، ضمن الوجود الكوني، وتربط اجلهد البشري باحلياة الدنيوية احملدودة، بينما 

اإلنسان  وجيعل  سامية،  غائية  بعلة  الوجود  ويربط  واملخلوق،  اخلالق  بني  الفصل  اإلسالم  يقرر 

مدار املوجودات األخرى بتسخريها له، وتربط عمل اإلنسان حبياة أبدية عادلة وخرية، ولقد كتب 

الفاروقي يف توضيح هذه األفكار كتاب: )التوحيـد مضامينه على الفكر واحلياة). 

   فغري املسلمني يف الغرب والشرق، أخذوا من حضارة اإلسالم إّبان ازدهارها جوانبها التقنية 

خوا بها وجهاتهم  العامة، وأخضعوا املعرفة لوجهات نظرهم الكونية، فارتقوا بتلك املعارف، وَرسَّ

الفكرية، عرب جتليات الفلسفة، والفن، والعمران، وماالت اإلبداع اإلنساني كلها. 

   بينما جند املسلمني عندما أرادوا تقليد الغرب، ببناء اجلامعات، وترمجة العلوم، أغفلوا أنَّ البحث 

عن احلقائق اجلزئية، ال ميكن أن يتم إال بروح باعثة على استكناه احلقيقة الكونية الكلية، وأن تكون 

تلك الروح منسجمة مع عقيدة الباحث، ولذلك ال ميكن أن تقلد تلك الروح، وال أن تستنسخ أو 

تستورد، بل جيب أن تبنى ممل العملية البحثية على الباعث الداخلي للمعرفة، وهو عند املسلمني 

اإلسالم نفسه؛ أي العقيدة القائمة على التوحيد وجتلياته، واليت شكلت حاضنة لإلسالم احلضاري، 

الذي مجع الشعوب املختلفة، وصهرها يف بوتقته الواحدة القائمة على التوحيد. 

    ذلك تقريب لفكرة الفاروقي، وزيادة يف التوضيح، أنقل عنه هذه الفقرة من كتابه )أسلمة املعرفة 
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املبادئ العامة وخطة العمل) حيث يقول: )...كل ما فكر فيه مصلحونا السابقون هو اكتساب معرفة 

الغرب وقوته، بل إنهم مل يكونوا مدركني ملا بني معارف الغرب والرؤية اإلسالمية من تناقض، إنَّ 

جيلنا احلاضر فقط، هو الذي أدرك هذا التناقض، إْذ عاشه يف حياته الفكرية، وإنَّ العذاب الروحي 

الذي صبه التناقض علينا، قد جعلنا ننتبه يف فزع، مدركني متامًا ملا حيدث أمام أنظارنا من استالب 
للروح اإلسالمي يف جامعات املسلمني، ومن هنا نهضنا ننذر العامل اإلسالمي وحنذره من اخلطر).)1)

   لقد حتلى الفاروقي بصفات أخالقية رفيعة، تناسب مدى تعمقه يف العلم واملعرفة، فقد كان 

متواضعًا ومتساحماً، وال ميلك من يتعامل معه إال أن حيبه، أو على األقل أن حيرتمه، كما يقول زميله 

ورفيق دربه الدكتور طه جابر العلواني، رمحهما اهلل تعاىل، وكان رمحه اهلل تعاىل يرفض أن يوصف 

مقارعة  قوته يف  الطالب عن  الدكتور هشام  وقد سأله  للعلم)2)،  طالب  بأنه  يعتز  بل  عامل،  بأنه 

املستشرقني، فأجاب بتواضع: )يظن بعض الناس أنَّ أفكاري من صنعي، لكن كلما كان يشكل 
عليَّ أمر، أجد جوابه عند شيخ اإلسالم ابن تيمية).)3)

   لقد أنتج الدكتور الفاروقي مائة كتاب ومئات األحباث، وتزوج من لويس ملياء الفاروقي، وكانت 

مسيحية متخصصة يف املوسيقى الكنسية، فأسلمت على يدي الفاروقي الذي تزوجها فيما بعد، 

وكتبت كتبًا عدة عن الفن اإلسالمي، وشاركت زوجها يف كتاب )أطلس احلضارة اإلسالمية)، وهو 

كتاب مهم ُكِتب أصاًل باللغة اإلجنليزية، وترجم بعد ذلك لعدد كبري من اللغات، ومنها العربية، 

وقد خرج الكتاب من املطبعة بعد أْن استشهد كاتباه؛ رمحهما اهلل تعاىل. 

1. الفاروقي، إمساعيل راجي الفاروقي، أسلمة املعرفة املبادئ العامة وخطة العمل، ص 31، ترمجة عبد الوارث سعيد، 
دار البحوث العلمية بالكويت، 1983م.

2. إمساعيل الفاروقي، وملياء الفاروقي، أطلس احلضارة اإلسالمية، املقدمة، من تقديم الدكتور هشام الطالب، ترمجة 
عبد الواحد لؤلؤة، مكتبة العبيكان، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.    

3. املصدر نفسه.
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   ففي شهر رمضان من سنة 1406هـ، 1986م، هاجم رجٌل مسلح بسكني الفاروقي وزوجه يف 

بيتهما، وأوسعهما طعنًا حتى استشهدا، عليهما رمحة اهلل ورضوانه، وقد كان اجملرم جارًا للشهيدين، 

أو  النكراء، تكتم على دوافعه  أن ارتكب جرميته  التقرب هلما، وبعد  حيسنان جواره، وهو يظهر 

دافعيه، واّدعى أنَّ صوتًا من السماء أمره بذلك!! وبعد فرتة قليلة، وجد ذلك القاتل املأجور ميتًا يف 

السجن، ومل يكن يعرف باملرض، فطوي ملف اجلرمية الشنيعة كلياً.

   ولكن سرية الفاروقي الفكرية واالجتماعية، تبقى نرباسًا ألبناء اجليل، يقتدون به يف اإلخالص، 

واملثابرة، والعطاء، والتواضع، وتبقى األعمال الفكرية والعلمية للشهيدين الفاروقي وزوجه من 

أعمق ما حيتاج املسلمون إىل تدارسه، واالستفادة منه، والبناء عليه. 
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   عمان: شارك مساحة الشيخ حممد أمحد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- 

خطيب املسجد األقصى املبارك- يف فعاليات مؤمتر )اإلسالم والتحديات املعاصرة يف ظالل 

رسالة عمان)، الذي عقد يف العاصمة األردنية عمان، بدعوة من أ.د. عبد السالم العبادي، 

رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر، وذلك يف الفرتة من 27 - 29 نيسان 2017م.

   وقد التقى مساحته على هامش املؤمتر بالعديد من الوفود والشخصيات الرمسية والشعبية 

املشاركة فيه، وأطلعهم على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، ومنها قضية 

األسرى البواسل، وما يعانونه من ممارسات قمعية يف سجون االحتالل، مطالبًا العامل أمجع 

بالتدخل لتحقيق مطالبهم اإلنسانية العادلة، كما تطرق يف حمادثاته إىل احلفريات واالقتحامات 

اليومية للمسجد األقصى املبارك، واالعتداءات املباشرة على حراسه وسدنته، واملرابطني يف 

ساحاته وعلى طالب العلم، إضافة إىل املمارسات التهويدية اليت تهدف إىل املساس باملسجد 

األقصى املبارك واملقدسات الفلسطينية.

شعبنا  أبناء  جتاه  وشعباً،  وحكومة  ملكًا  اهلامشية،  األردنية  اململكة  مبواقف  مساحته  وأشاد     

  باقة من نشاطات 
مكتب املفيت العام 

ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد: أ. مصطفى أعرج /   مدير عام مكتب املفيت العام
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وقضيته العادلة، وخباصة فيما يتعلق بالوصاية اهلامشية على املسجد األقصى واملقدسات يف 

القدس، مؤكدًا على عمق الروابط بني الشعبني الشقيقني.

املفيت العام يدعو إىل نصرة الشعب الفلسطيين ومقدساته

    القدس: دعا مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- رئيس 

ملس اإلفتاء األعلى، املسلمني يف شتى أحناء املعمورة إىل نصرة الشعب الفلسطيين الذي 

يقف سدًا منيعًا يف مواجهة ما حيدق باملسجد األقصى املبارك من مكائد حتاك للسيطرة عليه، 

وسلبه من الفلسطينيني أصحاب احلق الشرعيني، كما دعا مساحته إىل ضرورة إنهاء االنقسام، 

فيه مصلحة  ملا  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  متثلها  اليت  الفلسطينية،  الشرعية  إىل  والعودة 

الوطن العليا، ومحاية األرض واملقدسات يف هذه املرحلة الدقيقة واحلرجة اليت متر بها القضية 

الفلسطينية برمتها، جاء ذلك خالل ترؤس مساحته للجلسة الثانية واخلمسني بعد املائة من 

جلسات ملس اإلفتاء األعلى حبضور أصحاب الفضيلة أعضاء اجمللس من حمافظات الوطن 

كافة.
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املفيت العام يشارك يف حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

   رام اهلل: شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب 

املسجد األقصى املبارك، يف حفل تكريم حفظة القرآن الكريم واملتفوقني يف التالوة والتجويد 

يف حمافظة رام اهلل والبرية، حيث أكد مساحته على أن املسلم ال يستغين عن املصحف الشريف، 

ففيه حياة قلبه، ونور بصره، وهداية طريقه، وكل شيء يف حياة املسلم مرتبط بهذا الكتاب 

العظيم، فمنه يستمد عقيدته، وبه يعرف عبادته، وفيه ما حيتاج إليه من التوجيهات واإلرشادات 

اخلاصة باألخالق واملعامالت، وقدم مساحته التهاني والتربيكات للحفظة واخلرجيني، مؤكدًا 

على أن أفضل العلوم عند اهلل سبحانه وتعاىل هي العلوم الشرعية.

 

املفيت العام يستقبل وزير األديان الصيين

العام للقدس والديار الفلسطينية-     القدس: استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت 

خطيب املسجد األقصى املبارك، وزير األديان الصيين السيد )وانغ زوان) حيث أطلعه على 
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االنتهاكات واالعتداءات، اليت تقوم بها سلطات االحتالل وقطعان مستوطنيها ضد الشعب 

اخلداع  وأساليب  األكاذيب،  خلف  االجنرار  من  مساحته  حذر  كما  ومقدساته،  الفلسطيين 

موضحًا  املبارك،  األقصى  باملسجد  يتعلق  فيما  االحتالل  سلطات  متارسه  الذي  وااللتفاف، 

طبيعة السياسة اليت تنتهجها تلك السلطات يف املدينة املقدسة، والقائمة على السيطرة على 

ممارسة  مفصاًل عن  الضيف شرحًا  للوزير  قدم مساحته  كما  املقدسة خطوة خطوة،  األماكن 

ومكانيًا  زمانيًا  السيطرة  فرض  حماولة  يف  واملتمثلة  املبارك،  األقصى  املسجد  االحتالل ضد 

عليه، مؤكدًا على أن املسجد األقصى املبارك ملك للمسلمني وحدهم، وأنه ال جيوز لغريهم 

التدخل يف شؤونه، وقد أشاد مساحته بالدعم الذي تقدمه الصني حكومة وشعبًا لدعم القضية 

الفلسطينية، وقدم للوزير الضيف درع دار اإلفتاء، مثنيًا على هذه الزيارة، وداعيًا إىل مزيد من 

التعاون بني اجلانبني.

 

املفيت العام يشارك يف مؤمتر بيت املقدس الثامن

     اخلليل: شارك مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- 

خطيب املسجد األقصى املبارك، يف افتتاح أعمال مؤمتر بيت املقدس اإلسالمي الدولي الثامن، 
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الذي عقد يف اخلليل بعنوان )اخلليل... واقع وحتديات) وقد حتدث مساحته يف كلمة يف حفل 

االفتتاح عن رسالة هذا املؤمتر منذ انعقاد النسخة األوىل منه، وهي كشف األخطار احملدقة 

مبدينة القدس وفلسطني، وذلك من خالل تناول التحديات اليت يواجهها الشعب الفلسطيين، 

على  الصمود  وتعزيز  املقدسة،  املدينة  إىل  الرحال  على شد  والعمل  االحتالل،  وخمططات 

أرضها، مشيدًا مساحته باملؤمتر والقائمني عليه، ومتنى له النجاح والتوفيق.

 

دار اإلفتاء الفلسطينية واهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان تنظمان يومًا دراسيًا

   رام اهلل: نظمت دار اإلفتاء الفلسطينية بالتعاون مع اهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان )ديوان 

املظامل) يومًا دراسيًا بعنوان )اإلسالم وحقوق اإلنسان)، حبضور أصحاب الفضيلة املفتني من 

خمتلف احملافظات، وممثلني عن بعض املؤسسات احلقوقية ومؤسسات اجملتمع املدني وملس 

اإلفتاء، وقد توىل عرافة اليوم الدراسي فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل / الوكيل املساعد 

لدار اإلفتاء الفلسطينية، مفيت حمافظة رام اهلل والبرية.

    وبدأ اليوم الدراسي أعماله بالسالم الوطين الفلسطيين، وآيات من الذكر احلكيم.
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وتطرق مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب املسجد 

األقصى املبارك، يف كلمة االفتتاح إىل العديد من حقوق اإلنسان، منها حق اإلنسان يف احلرية، 

واحلياة، والعيش الكريم، ونوه إىل إضراب الكرامة الذي ختوضه احلركة األسرية يف سجون 

االحتالل، كما بني حقوق املرأة اليت كفلتها الشريعة اإلسالمية.

   وأشار مساحته إىل موضوع التعايش بني أصحاب الديانات، مبينًا أن فلسطني تعّد أمنوذجًا 

حيًا للعالقة السمحة بني املسلمني واملسيحيني، إذ جيمع أبناءها حبُّ الوطن، وكل يعرف 

حقوقه وواجباته، مؤكدًا على أن ديننا اإلسالمي هو دين التسامح واالعتدال.

   بدورها أّكدت الدكتورة فارسني شاهني، املفوض العام للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، 

على ضرورة إبراز الوجه احلقيقي للدين اإلسالمي، بصفته دين األخالق، وحفظ احلقوق، 

حمذرة من الفكر الظالمي الذي يزج العامل يف حروب ودمار، ويؤدي إىل التخويف من اإلسالم 

)اإلسالموفوبيا)، داعية إىل تعزيز اجلهود اليت من شأنها التصدي حملاربة التطرف بأشكاله، 

وخطاب الكراهية، ونبذ اآلخر.

   وُقدمت العديد من أوراق العمل خالل اليوم الدراسي، منها ورقة عمل ملدير عام اهليئة 

اإلنسان  حلقوق  املستقلة 

الدويك  عمار  الدكتور 

حقوقية  )مقاربة  بعنوان 

ــات  ــالن اإلع ضـــوء  يف 

واملواثيق الدولية)، واليت 

على  خالهلا  من  شــدد 

للحقوق  اإلسالم  حفظ 
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وأنه دين اجلميع، ومؤكدًا على أن احلقوق كافة اليت يطالب بها العامل اليوم قد وردت يف 

القرآن الكريم والسنة النبوية، كما قدم فضيلة الشيخ عمار بدوي، مفيت حمافظة طولكرم، 

ورقة عمل بعنوان )املرأة ودورها يف اإلسالم)، أوجز من خالهلا جزءًا من احلقوق اليت أقرتها 

الشريعة اإلسالمية للمرأة.

    وقدم فضيلة الشيخ )حممد ماهر) مسودة، مفيت حمافظة اخلليل، ورقة عمل حول )حقوق 

الطفل يف اإلسالم)، بني فيها أهم املرتكزات الالزم اتباعها لتوفري حياة أسرية كرمية للطفل، 

من حلظة والدته، حتى تربيته وتنشئته. 

التاريخ  املظامل عرب  دواوين  إنشاء  فكرة  دهيم  أبو  موسى  احملامي  األستاذ  استعرض  فيما    

واحلاضر، ودورها يف محاية احلقوق واحلريات.

   وضمن وقائع اجللسة الثانية، قدم األستاذ إسالم التميمي/ مدير دائرة التوعية والتدريب 

والضغط واملناصرة يف اهليئة املستقلة ورقة، تضمنت أهم الوثائق احلقوقية يف اإلسالم، فيما 

تناول فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة، مفيت حمافظة بيت حلم، موقف اإلسالم من املذاهب 

واألقليات وغري املسلمني، مركزًا على التعايش السلمي بني املسلمني واملسيحيني يف الوطن، أما 

كلمة األستاذ احملامي عمار 

خالهلا  من  فبني  جاموس 

يف  الكراهية  خطاب  أثر 

وتأجيج  اخلالف،  تعميق 

وأوضح  اجملتمع،  يف  الفنت 

أبو  حممد  الشيخ  فضيلة 

جنني،  حمافظة  مفيت  الرب، 
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اليت  العمل  ــة  ورق عرب 

حرية  مواطن  حول  قدمها 

الرأي والتعبري والنشر يف 

الدين  أن  مؤكدًا  اإلسالم، 

على  ــث  ح ــي  ــالم اإلس

الرأي  واحــرتام  التشاور 

والرأي اآلخر.

    وقد ختلل اليوم الدراسي العديد من املداخالت واألسئلة، اليت أثرت موضوع الورشة 

وساندته، وعززت روح التفاعل بني احلضور.

 املفيت العام يشارك يف إلقاء الدروس احلَسنية يف اململكة املغربية

      الدار البيضاء: شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- 

خطيب املسجد األقصى املبارك؛ يف الدروس احلَسنية يف اململكة املغربية، اليت تلقى يف حضرة 

الدروس  من  العديد  إلقاء  يف  مساحته  شارك  حيث  السادس،  حممد  امللك  اجلاللة  صاحب 

الدينية حتدث فيها عن شهر رمضان املبارك وخريه وبركاته، مبينًا أن من أعظم القربات اليت 

يتقرب بها املسلم إىل اهلل يف شهر رمضان إعمار املسجد األقصى املبارك، وشد الرحال إليه، 

وتعزيز ثبات أهله املرابطني حوله ويف أكنافه، وال سيما يف ظل العراقيل اليت تضعها سلطات 

االحتالل للحيلولة دون وصول املصلني ألداء عباداتهم فيه.

    وعلى هامش زيارة مساحته إىل اململكة املغربية، قام بزيارة السفارة الفلسطينية ولقاء سعادة 

السفري الدكتور زهري الشن، وعدٍد من العاملني يف السفارة، كما عقد مساحته مؤمترًا صحفيًا  

يف مقر السفارة الفلسطينية، حتدث فيه عن ممل األحداث اجلارية يف األراضي الفلسطينية، 
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ومتحور  املشاركة،  والوفود  املغربية  والشعبية  الرمسية  الشخصيات  من  بالعديد  التقى  كما 

احلديث يف هذه اللقاءات حول آخر املستجدات اليت يتعرض هلا شعبنا الفلسطيين ومقدساته، 

مطالبًا  املتواصلة،  واالنتهاكات  االعتداءات  وخباصة  املبارك  األقصى  املسجد  رأسها  وعلى 

بضرورة العمل على دعم صمود الشعب الفلسطيين ومقدساته يف ظل غطرسة االحتالل 

وعنجهيته وعدوانه، وقد أشاد مساحته مبا تقدمه اململكة املغربية ملكًا وحكومة وشعبًا لنصرة 

إخوانهم الفلسطينيني، مؤكدًا على عمق العالقة بني الشعبني الفلسطيين واملغربي.

نيابة عن مساحة املفيت العام

مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف تأدية اجلمعة التارخيية يف جنوب إفريقيا

    كيب تاون: نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية- 

شارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل - الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية، مفيت 

حمافظة رام اهلل والبرية، يف فعاليات إلقاء خطبة اجلمعة التارخيية يف كيب تاون/ جنوب إفريقيا، 

حيث حتدث فضيلته عن وضع القدس واملسجد األقصى املبارك، وواجب األمتني العربية 

واإلسالمية جتاههما، وضرورة تكثيف شد الرحال إليهما يف إطار الضوابط الشرعية، داعيًا 

إىل حتمل املسؤوليات جتاه 

وأسراها  فلسطني  قضية 

البواسل.

  وتطرق فضيلته إىل حال 

وفرقتها،  اإلسالمية  األمة 

ــهــا،  ــــوب وحــدت ووج

ــــالم  ـــف اإلس ـــوق وم
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واملسلمني من اإلرهاب والتطرف الديين، الذي بات يهدد أمن الشعوب وسلمها، وعلى 

هامش الزيارة شارك فضيلته يف العديد من الفعاليات والفقرات والندوات الدينية، مسلطًا 

فيها الضوء على مسائل فقهية وشرعية عدة. 

   والتقى فضيلته عددًا من علماء الدين والشخصيات الرمسية والشعبية، وأطلعهم على ما 

يعانيه الشعب الفلسطيين ومقدساته وأسراه من تعنت وظلم متارسه حكومة احتالل عنصرية 

ومتطرفة، مشيدًا بعمق العالقات التارخيية بني فلسطني وجنوب إفريقيا، اليت عرب أهلها عن 

دعمهم املتواصل لفلسطني وشعبها. 

   وتقدم فضيلته بالشكر اجلزيل للجهات القائمة على هذا االحتفال كافة، مثمنًا اجلهود 

اليت بذلتها إلجناح برامه وفعالياته، اليت تقف جنبًا إىل جنب مع قضايانا اإلنسانية والعادلة.

    من جانب آخر؛ ألقى فضيلته حماضرة دينية ملنتسيب الضابطة اجلمركية مبقر املديرية يف رام 

وأفراد  الضباط  السياسي والوطين للمحافظة حبضور بعض  التوجيه  اهلل، نظمتها مفوضية 

منتسيب الضابطة اجلمركية، حيث استعرض فضيلته فوائد الصيام  وسلوكات الرجل املسلم، 

مؤكدًا على أن الصوم يستلهم منه العباد كثريًا من العرب والدروس النافعة اليت تربي النفوس 

وتقومها، مشريًا إىل القيم 

من  املستمدة  األخالقية 

املــبــارك،  رمــضــان  شهر 

النفس  يف  يربي  حيث 

وااللتزام،  االنضباط،  قيم 

والعزمية  اإلرادة  ويقوم 

على  الصرب  من  املستمدة 
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الشدائد وحتمل مشاق العمل، مشددًا على أن فضائل شهر رمضان املبارك والقيم النبيلة 

جيب أن تتأصل يف القلوب والعقول؛ لتكون سلوكًا وتعاماًل ثابتًا على مدار العام، وليس 

فقط يف شهر رمضان املبارك.
مفيت حمافظة رفح يشارك يف ندوة حول ذكرى النكبة

   رفح: شارك فضيلة الشيخ حسن جابر -مفيت حمافظة رفح- يف ندوة 

دينية حول ذكرى النكبة، أقيمت يف مسجد العودة الكبري، حيث بني 
فضيلته أن شعبنا الفلسطيين لن ينسى ذكرى النكبة األليمة اليت حلت 
الفلسطيين لن  1948م، مؤكدًا أن الشعب  الفلسطيين عام  بالشعب 

لوقف غطرسة  التدخل  بضرورة  أمجع  العامل  مطالبًا  تارخيه،  األليمة يف  الذكرى  هذه  ينسى 
االحتالل وعنجهيته، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيين إىل الوحدة، ورص الصفوف، ملواجهة  

هذا االحتالل البغيض.
مفيت حمافظة طولكرم يلقي العديد من احملاضرات الفقهية

حمافظة  -مفيت  أيوب  بدوي  عمار  الشيخ  فضيلة  ألقى      طولكرم: 

طولكرم- العديد من احملاضرات الدينية، تناول فيها موضوعات فقهية 
احلديث  دار  مكتبة  قاعة  يف  وذلك  األحكام،  آيات  تفسري  مشلت  عدة 
الشريف، واملركز الثقايف النسائي، كما شارك  يف ندوة حول )اإلسراء 

واملعراج حكم وعرب) عقدت يف كلية احلقوق يف اجلامعة العربية األمريكية، وشارك يف ندوة 
طبية عقدت بالتعاون مع مجعية أطباء النسائية والتوليد، وتناولت مسائل فقهية تهم األطباء، 
علمًا أن فضيلته يشارك يف العديد من الربامج اإلذاعية والتلفازية، وجييب من خالهلا عن 

استفسارات املواطنني، وذلك عرب وسائل اإلعالم يف احملافظة.
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مفيت حمافظة طوباس يشارك يف فعاليات كرنفال احلرية

   طوباس: شارك فضيلة الشيخ حسني عمر - مفيت حمافظة طوباس- 

يف فعاليات كرنفال احلرية اليت عقدت يف احملافظة، كما شارك فضيلته 

من  العديد  يف  وشارك  احملافظة،  يف  األوائل  الطلبة  تكريم  حفل  يف 

الفعاليات التضامنية مع األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل، من 

خالل املشاركة يف املسريات، وزيارة خيام االعتصام.

                    مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف فعاليات أسبوع املرور       

    سلفيت: شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة - مفيت حمافظة سلفيت- يف فعاليات أسبوع املرور، 

الذي دعت إليه مديرية شرطة احملافظة، كما شارك يف فعاليات كرنفال احلرية، الذي أقيم يف 

احملافظة.

كما شارك يف فعاليات التضامن مع األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام، سواء من 

خالل زيارة خيمة االعتصام، أم املسريات املساندة هلم، وشارك كذلك يف الفعاليات االحتفالية 

ابتهاجًا  أقيمت  ــيت  ال

بانتصار أسرى احلرية يف 

والكرامة،  احلرية  معركة 

مطالبهم  ــق  ــي ــق وحت

اإلنــســانــيــة الــعــادلــة، 

ألقى  قد  فضيلته  وكان 
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العديد من احملاضرات الدينية الفقهية يف مقر مديرية الدفاع املدني ومديرية شرطة احملافظة 

واالستخبارات العسكرية، تناول فيها العديد من املوضوعات املتنوعة، ويف نهاية اللقاءات، 

أجاب فضيلته عن األسئلة واالستفسارات باخلصوص.

مفيت حمافظة جنني يشارك يف ندوة حول املرياث يف اإلسالم

    جنني: شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني- يف 

ندوة حول )املرياث يف اإلسالم) يف قرية فقوعة، حتدث فضيلته عن نظام 

املرياث يف اإلسالم، الذي أعطى حقوق املرياث للرجل واملرأة، والكبري 

والصغري، كما تطرق فضيلته إىل حال العرب قبل اإلسالم، حيث وجد ظلم كبري للمرأة، 

وشارك فضيلته يف الندوة اليت عقدت يف مقر العمل النسائي يف احملافظة حول )العقوبات يف 

اإلسالم)، مبينًا أن تشريع العقوبات هو حتقيق للعدالة، وضبط لسلوك اإلنسان، ودفع لألذى 

عن اجملتمع حتى يأمن اإلنسان على نفسه وماله وعرضه، مبينًا فضيلته أنواع العقوبات اليت 

فرضها اإلسالم، وكان فضيلته قد شارك يف افتتاح معرض املنتوجات واألشغال الوطنية الثاني 

الذي أقيم يف حرم جامعة القدس املفتوحة، وشارك يف افتتاح اليوم الطيب يف مدرسة بنات 

جنني الثانوية، وكان فضيلته قد شارك يف مسريات الدعم، وزيارة خيم االعتصام التضامنية 

مع األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل.

 مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف افتتاح مصلى مشفى األمراض العقلية

    بيت حلم: شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة بيت حلم- يف افتتاح 

مصلى مشفى األمراض العقلية يف احملافظة، وقد ألقى فضيلته درسًا دينيًا حبضور عدد من 
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يف  ــارك  وش املشاركني، 

جامعة  طلبة  ختريج  حفل 

احلادي  الفوج  حلم،  بيت 

واألربعني، كما شارك يف 

الروسي،  املركز  افتتاح 

بعنوان  عمل  ورشة  ويف 

اإلسرتاتيجي  )التخطيط 

وشارك  الثانوية،  اخلضر  مدرسة  ذكور  طالب  ختريج  حفل  وحضر  الفلسطينية)،  للشرطة 

كذلك يف مؤمتر القانون والطب، الذي عقد يف جامعة فلسطني األهلية بالشراكة مع نقابة 

احملامني الفلسطينيني، ونقابة األطباء الفلسطينيني بعنوان: )الطب كفاءة مهنية وضمري إنساني 

حتت رقابة القانون) 

    كما ألقى العديد من الدروس الدينية على نزالء مركز التأهيل واإلصالح يف احملافظة، 

التضامنية،  املسريات  ويف  احلرية،  كرنفال  يف  وشارك  املوضوعات،  من  العديد  فيها  تناول 

الطعام يف سجون  عن  املضربني  البواسل  أسرانا  مع  التضامنية  االعتصام  خليام  وزيارات 

االحتالل، وخوضهم ملعركة الكرامة واحلرية، وشارك فضيلته يف العديد من الربامج اإلعالمية 

واإلذاعية، تناول فيها موضوعات عدة، تهم املواطن يف حياته الدينية والدنيوية.
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مفيت حمافظة نابلس يشارك يف العديد من املؤمترات والندوات

    نابلس: شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس- يف 

العديد من املؤمترات والندوات اليت عقدت يف احملافظة، فشارك فضيلته 

جامعة  يف  القانون  كلية  عقدته  الذي  الدستوري)،  )البناء  مؤمتر  يف 

النجاح الوطنية، وشارك يف مؤمتر )محاية املستهلك) حول التسعري، بنّي فيها حكم التسعري 

شرعاً، وشارك يف ندوة فقهية يف مركز بالطة حول مكانة رجل الدفاع املدني ومهمته، وشارك 

يف ندوة طبية فقهية حول )أحكام النساء املتعلقة باإلجهاض والتلقيح الصناعي والربط)، 

وقد ألقى فضيلته العديد من احملاضرات الفقهية الدينية، تناولت خمتلف جوانب احلياة، كما 

شارك يف العديد من الفعاليات، منها املهرجان اإلرشادي لدعم الصناعة الوطنية، ومقاطعة 

بضائع املستوطنات، الذي أقيم يف مدرسة الفاطمية، وشارك كذلك يف يوم القراءة، بإلقاء قصة 

لطالب املدرسة اخلالدية، وشارك يف حفل افتتاح أسبوع املرور يف جامعة القدس املفتوحة، 

علمًا بأن فضيلته يشارك يف العديد من الربامج اإلعالمية، يتناول فيها خمتلف جوانب احلياة.
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ملحوظتان :
  - يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقة 
اهلاتف  ورقم  الربيدي،  والعنوان  )اهلوية(،   الشخصية 

وكتابة اإلجابات خبط واضح .
  - ترسل اإلجابات إىل العنوان اآلتي :

  مسابقة اإلسراء، العدد  135
 جملة اإلسراء / مديرية العالقات العامة واإلعالم

 دار اإلفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اهلل

جوائز املسابقة

قيمتها الكلية 1500 شيكل

 موزعة على ستة فائزين بلتساوي

السؤال األول: ما......................؟

1. جزاء من حجَّ فلم يرفث ومل يفسق.

2. خري الزاد.

3. وجه تسمية بيت اهلل احلرام يف مكة بـ )العتيق).

4. اسم الدولة اليت إحدى مدنها الكربى )كيب تاون).

5. وجه الشبه بني جلب السوء وكري احلداد.

6. رأي ابن حزم مبسافة السفر اليت يصح بها قصر الصالة.

7. قال النيب، صلى اهلل عليه وسلم، حني علم حبال الذي نوى باحلج 

عن شربمة.

8. املقصود بالشاة )العضباء).

باملستهدفني بدعوته، صلى اهلل عليه وسلم، من  9. األمر اخلاص 

األمور الستة اليت فضل بها على األنبياء، عليهم السالم.

10. معنى }َوِغيَض املَاُء{.

  تنبيه: ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من حمتويات هذا العدد

 مسابقة العدد 135 
السؤال الثاني:  من.......................؟

أ . القائل: ومن فلسطني ُقّصاد يرافقهم      همُّ البالد وعزم عالي اهلمم.

ب . الطالب الذي استحقَّ أن يدرس علم الدين، من بني زمالئه 

الذين امتحنوا معه يف مسألة ذبح كل منهم طريًا يف مكان ال يراه 

فيه أحد.

ت . صاحب رواية )باط بوط).

امليتافيزيقية  اجلــوانــب  ــري:  اخل )تربير  رســالــة:  صاحب  ث. 

واإلبستمولوجية للقيم).

السؤال الثالث: كيف ...................؟

1. يبعث الذي ميوت وهو حمرم يوم القيامة.

2. يصنع الزجاج حسب الطريقة األكثر شهرة، واليت ما زالت هي 

األساس يف مدينة اخلليل.
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السؤال األول:

أ. نعم.

ب. نعم.

ت. ال.

ث. نعم.

ج. ال.

ح. ال.

خ. نعم.

د. نعم.

ذ. نعم.

ر. ال.
السؤال الثاني:

أ. عمرو بن العاص

الفائزون يف مسابقة العدد 133
                                  االسم                                                                  العنوان                     قيمة اجلائزة بالشيكل

إجابة مسابقة العدد 133

1. حسام أحد عريقات
2. سندس أحد املغرب

3. حنان أ�ور سحان
4. عبد الرزاق خليل فريات

5. لينة إحسان عاشور 
6. أسعد ممد �ضال أسعد كتوت

أرحيا

بيت حلم

رام اهلل

اخلليل

غزة

نابلس

250
250
250
250
250
250
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ب. 1. أبو القاسم الشابي.
     2. علي بن أبي طالب.

     3. أبو يوسف.
     4. زهدي حنتولي.
     5. يوسف شحادة.
     6. عبد اهلل فنون.

السؤال الثالث:

1. يبتليه باملصائب.
2. أن حيفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم.

3. خنزب.
4. ال  جيوز.

السؤال الرابع:

بعيادة عبد اهلل املريض، فيجد اهلل عنده.
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ضوابط ينبغي مراعاتها

عند الكتابة جمللة اإلسراء   
     حرصًا على التواصل بني ملة »اإلسراء« وقرائها الكرام، فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة 

العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا ملتهم بالكتابة،  لالستفادة من عطائهم 

الكريم، آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة، إضافة 

واإلنسانية  الدينية  اجملاالت  تشمل  متنوعة،  اجمللة  موضوعات  أن  علمًا  السديدة،  مالحظاتهم  إىل 

والثقافية والعلمية وغريها، وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

    ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :
طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب، وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،  أو باليد.. 1
أال يزيد املقال عن )1500) كلمة، والبحث عن )3000) كلمة.. 2
كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.. 3
لة، وصحيحة.. 4 ختريج األحاديث من مظانها املعتربة، وأن تكون مشكَّ
التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.. 5
عمل هوامش ختامية، تشمل املعاني والتوثيق ... إخل.. 6

   مع التنبيه إىل ضرورة جتنب إرسال مقاالت أو حبوث سبق نشرها، سواء يف جملة اإلسراء 
أو غريها، إضافة إىل االمتناع عن إرسال مقاالت  منسوخة عن جمالت أو مواقع الكرتونية   

      نستقبل املراسالت  على العنوان اآلتي :
            القدس : ملة اإلسراء / فاكس : 6262495  ص.ب: 20517

              الرام : تلفاكس : 2348603  ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org  
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