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املوقف املشرف للمقدسيني
يف حمنة املسجد األقصى

افتتاحية العدد

الشيخ حممد أمحد حسني /املشرف العام
املسجد األقصى املبارك أوىل القبلتني ،وثاني مسجد وضع يف األرض لعبادة اهلل ،ومسرى
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأحد املساجد الثالثة اليت ال تشد الرحال إال إليها ،يتعرض
حلرب ضروس ،واستهداف بغيض من قبل طائفة من أعداء وجوده وبقائه.

تقابلها بسالة منقطعة النظري من رواده وأحبابه ،ظهرت جلية صلبة ،رغم سلميتها يف احملنة
األخرية اليت انتابته ،فاملسجد األقصى يف دائرة االستهداف املاكر والكيد الصعب ،واألمة
اإلسالمية ال تبذل املطلوب لنصرته ،غري أن امللتصقني بهمه ،املتجرعني جراحه ،مشاركوه
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يف تلقي البطش والقمع ،انربوا للدفاع عن باحاته وقبابه ومساطبه ومآذنه وحماريبه ،فلما
أزف الفداء ،كان منهم اإلقدام واإلبداع ،فلم ترعبهم آالت البطش ،وال أراجيف التخويف،
فاصطحبوا قلوبهم العامرة حبرارة احلب والشوق ملسجدهم األقصى ،مستظلني بإميان ويقني
أن اهلل معهم ويدافع عنهم ،ألنهم أصحاب حق مغتصب ،وحرية مسلوبة ،لكن إرادتهم
فوالذية ،ويف النهاية أزال اهلل الغمة عن املسجد األقصى ،يف هذه اجلولة ،اليت حق هلا أن
تستذكر ،وتدرس بتدبر وإمعان ،لالستفادة من دروسها وعربها ،بعيداً عن أي تهويل أو
تضخيم لألمور والنتائج ،فقد شكلت احملنة األخرية اليت تعرض هلا املسجد األقصى مرتعاً
خصباً ملتدبري سجال املواقف وقارئي األحداث ،فكانت ملهمة للعدو والصديق ،الستنباط
الرسائل والدروس والعرب ،اليت يقرأها أصحاب الصلة كل بطريقته وفهمه ،وميكن الوقوف
اجململ عند بعض تلك الرسائل ،وذلك على النحو اآلتي:
القدس واملسجد األقصى خط أمحر وراءه بركان:
من أبرز الرسائل املهمة اليت أطلقها محاة األقصى يف مواقفهم من حمنته األخرية ،رسالة
التأكيد على أن استهداف وجود املسجد األقصى ،أو تقسيمه زمانياً أو مكانياً ،لن يتحقق
برضا الغيورين على قبلتهم األوىل ،وسكوتهم عن احلراك ال يعين حبال من األحوال موت
قلوبهم ،وانطفاء حبهم له وحتديقهم جتاهه ،وإمنا هو الغليان بعينه ،الذي جيري يف عروقهم
جمرى الدم ،يظهر من جمموعهم ،أو من بعضهم بصورة محم بركانية ،بني احلني واآلخر ،فعلى
الرغم من آلة البطش ،وتقنيات احملاصرة ،ظهر من يقاوم الغطرسة بسجادة الصالة ،اليت
اختذت هلا مواضع يف شوارع القدس وأزقتها ،لتعلن أن أصحابها يتواصلون مع مسجدهم
األقصى ،حيث يتيسر هلم الوجود ،فأنظارهم إليه تصبو ،وقلوبهم له عاشقة ،وأبدانهم
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وأرواحهم له فداء ،ولن يهدأ للعامل حال ،إذا مت املس باملسجد األقصى ،فهو مبوجب عقيدة
املسلمني عظيم ،وهم سيجدون أرواحهم رخيصة فداه ،بل لن جيدوا حلياتهم معنى بعده ،ألنه
مرتبط لديهم مبا هو أمسى يف القيمة والقدر من اآلباء واألبناء واإلخوة والعشرية والتجارة
واملال ،وقد فقهوا من املدرسة القرآنية ذلك ،حني خاطبهم رب العاملني ً
ان
قائالُ { :ق ْل إِن َك َ
اج ُك ْم َو َع ِش َريتُ ُك ْم َوأَ ْم َو ٌ
ال ْا�قَ�ت َرْ�فتُ ُمو َها َوجِتَا َرٌة خَْت َش ْو َن َك َسا َد َها َوَم َس ِاك ُن
اَ
آبؤُُك ْم َوأَْ�بنَآؤُُك ْم َوإ ْ
ِخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
ت اللهُّ أِبَ ْم ِرِه َواللهُّ َال �َي ْه ِدي
بَّصواْ َح ىَّت يأَْ يِ َ
َ�ت ْر َض ْوَ�ن َها أَ َح َّب إِلَْي ُكم ِّم َن هّ
اللِ َوَر ُسولِ ِه َو ِج َها ٍد يِف َسبِي ِل ِه َ�فَ�ت َر ُ
الْ َق ْوَم

الْف ِ
ني}(التوبة)24 :
َاس ِق َ

فحب اهلل ورسوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،واجلهاد يف سبيله يفوق يف قلوبهم حب ما عدا
ذلك ،وحب املسجد األقصى ينبثق من احلب املتفوق ،فهو مسجد اهلل ،وقبلة عابديه األوىل،
وثاني املواضع يف األرض اليت وضعت لعبادة اهلل ،وإليه أسرى بعبده من بيته احلرام ،وهو
موطن اجلهاد والرباط ،لذلك لن يهون يف نظر املسلمني ،ولن يقبلوا املس حبرمته ،ولو
كلفتهم محايته أرواحهم ودماءهم ،ولو ضاقت عليهم بسببه الدنيا مبا رحبت.
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اإلميان باملبادئ ،والتمسك باحلق واإلرادة الصلبة من أبرز عوامل االنتصار:
املواقف السلمية البسيطة يف عدتها ،الكبرية يف تأثريها ،حققت انتصاراً ظاهراً يف اجلولة
السابقة حملنة املسجد األقصى ،فعلى الرغم من قساوة احملنة ،وبالغ أملها ،حيث أغلق املسجد
أمام ذكر اهلل وذاكريه ،فحرم من إعماره باألذان والصالة ،ومل تقم فيه صالة اجلمعة وال
خطبتها ،ألول مرة منذ عشرات العقود من السنني ،ومع ذلك ودون ختطيط من أحزاب البشر
وفصائلهم ،كان اإلهلام الرباني ألفكار العلماء املخلصني ،والناس الغيورين على حرمات
مسجدهم ،ومسرى نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،فعلى الرغم من الثكنة العسكرية املدججة
اليت حاصرتهم ،وإجراءات البطش والتخويف واملالحقة ،إال أنهم كانوا يزيدون مع األيام
واألوقات من تواجدهم حول أبواب املسجد وال يتناقصون ،مما يدل على اإلصرار البالغ،
والعزائم القوية ،اليت بها تهون الصعاب ،والشاعر يقول:

َ َ
الرأي أَن َترََ
تَّددَا
فإِ َّن ف َساَد َّ ِ

إَذا ُك َ َ
أي َف ُكن َذا َع ِزميٍَة
نت ذا َر ٍ

وأخوه املتنيب يقول:

َعَلى َقد َ
ْ
ْ
ام املَ َك ِارُم
ْر ِ
ْر أ ْه ِل ال َع ْز ِم َتأِتي ال َعزَاِئ ُم وَتأِتي َعَلى َقد ِ
ِ
الكـ َر ِ
ِ
ري ِصــ َغاُر َها َويَ ُ
صغُر فيِ َعينْ ِ ال َع ِظيم ال َع َظاِئ ُم
ويَ ْع ُظ ُم فيِ َعينْ ِ َّ
الص ِغ ِ
فكيف إذا نبع العزم من عقيدة صلبة ،وإميان قوي؟! واهلل تعاىل يقولَ ...{ :فإِذَا َع َزْم َت َ�فَ�ت َوَّك ْل
اللِ إ َّ
ِن اللهَّ حُيِ ُّب الْ ُمَ�ت َوِّك ِلنيَ}
َع َلى هّ

(آل عمران)159 :

ً
جانبا لتحقيق اإلجنازات:
أهمية وحدة املواقف املشرفة ،ونبذ اخلالفات

ما حققه محاة األقصى من إجنازات انتزعوها من سحب احلصار ،وغطرسة السجان ،يرجع
7
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الفضل فيها إىل عوامل عديدة ،من أبرزها احلرص على وحدة املوقف ،ونبذ اخلالف والنزاع،
الذي يعد من أبرز عوامل الفشل واخليبة ،مصداقاً لقوله تعاىلَ { :وأَ ِطي ُعواْ اللهَّ َوَر ُسولَ ُه َو َال
اص رِ ُبواْ إ َّ
ْش ُلواْ َوتَ ْذ َه َب ِرحي ُ
ِن اللهَّ َم َع َّ
ين}(األنفال ،)46 :ومل يبعد عن هذا
َ�تنَا َزُعواْ َ�فَ�تف َ
ُك ْم َو ْ
الصابِ ِر َ
املنحى التعبري القرآني الصريح عن حب اهلل للذين يقاتلون يف سبيله صفاً ،حيث قال
جل ذكره{ :إ َّ
ِن هَّ
وص}(الصف ،)4:ويف حمنة
ين �ُيقَاتُِل َ
َّر ُص ٌ
اللَ حُيِ ُّب الَّ ِذ َ
ون يِف َسبِي ِل ِه َص ّفاً َكأَ�نَّ ُهم بُنيَا ٌن م ْ
األقصى األخرية جتلت املواقف املوحدة بني علماء املسجد األقصى ومسؤويل إدارة شؤونه ،ومن
يقف من ورائهم من جهات سياسية وقيادية ،وشرائح جمتمعية مدنية متثل ألوان الطيف اجملتمعي مجيعه،

حتى إن املواطن املسيحي الغيور على قضاياه الوطنية سارع إىل الوقوف يف الصف املنافح
عن محى املسجد األقصى باعتباره مقدساً لديه بدرجة ال تقل عن قداسة كنائسه ،ويف احملصلة
فإن املسجد األقصى يف حمنته األخرية قطف مثار املواقف املوحدة ،اليت أقصي عنها اخلالف
والنزاع والشقاق ،فآتت أكلها نصراً عزيزاً ،ال نزعم أن به حترر األقصى ،لكنه كان نرباساً
للذين يرنون إىل حتريره وسواه من املقدسات املغتصبة.
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احلكمة واحلزم واإلصرار يف املواقف الصعبة ومعاجلة األزمات:
من الرسائل اجللية اليت ميكن قراءتها بتدبر حسب التغريدات اليت كتبتها أحداث جولة احملنة
األخرية اليت تعرض هلا املسجد األقصى ،أن التعامل حبكمة وروية مع األحداث رغم قسوتها،
بالتزامن مع احلزم واإلصرار على التمسك باحلقوق والثوابت ،جنب املسجد وأهله سفك
املزيد من الدماء ،وفوت على املكيدين كثرياً من الفرص ،فاحتاروا بالذي جيري ،واضطروا
أخرياً للنزول من على رؤوس شجر الغطرسة والسادية ،مكرهني مرغمني ،ألنهم كادوا

لألقصى كيداً ،وكاد اهلل كيداً ،وأمهلهم رويداً حتى نزلوا حلكمه صاغرين ،ومكروا له مكراً،
فخابوا ومكرهم شر خيبة ،فقد أهلم اهلل املنافحني عن املسجد األقصى بقيادة علماء مل تكن
هلم أطماع بنياشني ،ومل يكن بينهم تنافس على اعتالء منابر ،وإمنا اخنرطوا مع إخوانهم

املواطنني يف صف الدفاع عن مسجدهم حبنكة وحكمة وقوة مواقف ،آتت أكلها نصراً
فخر به املخلصون من أبناء األمة أينما تواجدوا؛ ألنه حتقق يف زمن عزت فيه االنتصارات،

ورضخت فيه اهلامات ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
9
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الصرب واملصابرة واملرابطة والتقوى:
مصطلحات أربعة أمر اهلل املؤمنني بها يف اآلية اليت ختم بها سورة آل عمران ،فقال جل ذكره:

اص رِ ُبواْ َو َصاب ُِرواْ َوَراب ُ
ون}(آل عمران ،)200:واملتأمل يف
ِطواْ َوا�تَّ قُواْ اللهَّ لَ َع َّل ُك ْم ُ�ت ْف ِل ُح َ
اَ
ين آ َمنُواْ ْ
{ي أَ�ُّي َها الَّ ِذ َ
األحداث اليت رافقت حمنة املسجد األقصى األخرية يلمس معاني هذه املصطلحات العظيمة،
تلون سلوك اجلماهري املؤمنة اليت نافحت عن مسجدها باستبسال ،خلف علماء مل يتنازعوا
أمر السيادة والقيادة ،ومل يتنافسوا سوى على شجاعة املواقف واجللد فيها ،رغم ما أصاب
بعضهم أو جلهم من الطعن يف السن ،فكان اجللد املطعم بالصرب خلقهم ،ومن انقادوا هلم
يف املنافحة السلمية الشجاعة عن املسجد األقصى ،وحنسب أن تقوى اهلل دفعت معظمهم
ً
مفعوال ،حبوله سبحانه وقوته ،وهم يدركون أن
ليكون منهم ما كان ،حتى قضى اهلل أمراً كان

أقصاهم عاد ليس إىل الرخاء والدعة ،بل إىل مزيد من االستهداف ،ولكن دون خنوع من
محاته وحمبيه واملنافحني عنه ،الذين يرجون له السالمة والتحرير األكرب ،وما ذلك على اهلل
بعزيز.

فهي رسالة بالغة األهمية للمسلمني يف أحناء الدنيا قاطبة ،أن مع العسر يسراً ،وأن الشجاعة

صرب ساعة ،وأن نصر اهلل قريب ،وأن التقوى وما ينبعث عنها من حسن االنقياد ألمر اهلل
وشريعته وسنة نبيه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،تقود مع الشجاعة واملصابرة ،إىل النصر
املؤزر بعون اهلل ورعايته ،كما جاء يف خطاب رب الربية ،لرسوله حممد ،صلى اهلل عليه وسلم،

يف فاحتة سورة الفتح ،فقال عز وجل{ :إاَِّن َ�فتَ ْحنَا لَ َك َ�ف ْتحاً ُّمبِيناً* لَِ�ي ْغ ِف َر لَ َك هَّ
اللُ َما َ�تق َّ
َد َم ِمن ذَنب َ
ِك

نص َر َك
ُّستَ ِقيماً* َويَ ُ
َوَما تأََ َّخ َر َويُتِ َّم نِ ْع َمتَ ُه َع َل ْي َك َو�َي ْه ِديَ َك ِص َراطاً م ْ

10

هَّ
صراً َع ِزيزاً}(الفتح)3 - 1:
اللُ نَ ْ

املوقف املشرف للمقدسيني يف حمنة املسجد األقصى

أهمية معاضدة محاة األقصى وسدنته واملرابطني فيه من قبل أبناء أمتهم:
الدعم واملساندة للمسجد األقصى ومحاته ورواده واملرابطني فيه ،حق واجب ،يرفض اعتباره
من أبواب الفضل واإلحسان ،فاألمر جلل ،ويتعلق بعقيدة املسلمني وعبادتهم ووجودهم ،فليس
املسجد األقصى من األمالك اخلاصة بفئة من املسلمني دون سواهم ،بل خيص مسلمي الدنيا
السالفني

واحلاضرين

والقادمني ،عرباً وعجماً،
أليس هو املسرى الذي
أسرى إليه اهلل برسوله،
صلى اهلل عليه وسلم،
من مكة املكرمة ،وهذا
شأن عام ال يتعلق بفئة
من املسلمني دون سواها ،ومثله كذلك كون املسجد األقصى القبلة األوىل للمسلمني ،وثاني
مسجد وضع يف األرض لعبادة اهلل ،وما دام األمر كذلك ،فلن يقبل من املسلمني خذل مسجدهم
وإخوانهم فيه ،فاملسلم ال حيقر أخاه وال خيذله ،وال يرتاخى عن نصر املستضعفني من إخوانه ،ألنه يدرك
حجم املسؤولية املنوطة به جتاههم ،وذلك يف اجملاالت الالزمة مجيعها ،السياسية واالقتصادية والعسكرية
وغريها ،فينبغي للمسلمني يف مواقعهم مجيعها ،مسؤولني ورعية ،أن يهبوا لنجدة أقصاهم،
بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات ،ومن جماالت الدعم واملساندة اليت ميكن أن تؤتي أكلها الطيب،
شد الرحال إىل املسجد األقصى ،يف إطار الضوابط الشرعية اليت حتقق املطلوب دون التلبس
مبحاذير مضادة ،كالتطبيع مع احملتل ،والتساوق مع أطماعه ،وتسويغ جرائمه ،وفرق كبري بني زائر
القدس واملسجد األقصى بهدف نصرتهما ،وبني زيارتهما سياحة فحسب ،أو بال هدف نبيل
11
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مسبق ،أو بصورة تزين بشاعة احملتل ،وتغض الطرف عن غطرسته ،وبطشه ،وإفساده ،وختريبه
لبيته املبارك به ومبا حوله ،فطوبى لكل من ساهم مبا يستطيع من جهد ووسائل ،ولو بكلمة طيبة
يف سبيل معاضدة محاة املسجد األقصى املرابطني على ثغر مهم من ثغور األمة.
وبهذا الصدد ينبغي التأكيد على ضرورة اإلبقاء على جذوة حرارة وترية التنسيق بني اجلهات
العربية واإلسالمية والعاملية املعنية بإحقاق احلق ،ونزع فتيل احلروب الدامية ،وحقن الدماء
الربيئة ،على طريق حترير ما اغتصب من األرض واملقدسات ،من قبل جهة متغطرسة تستهدف
إحالل وجودها على حساب حقوق اآلخرين ،وتزعم التقرب إىل اهلل بانتهاك حرماتهم ،وتدنيس
مقدساتهم ،فهم الظاملون حبق ،الذين توعدهم اهلل حبربه وسخطه ،على غرار وعيده أسالفهم ،من
َّنضوٍد*
قال فيهم جل ذكره�َ{ :ف َلمَّا َجاء أَ ْم ُراَن َج َع ْلنَا َعالَِ�ي َها َسا ِف َل َها َوأَ ْم َط ْراَن َع َلْ�ي َها ِح َجا َرًة ِّمن ِس ِّج ٍ
يل م ُ
ِك َوَما ِهي ِم َن َّ
ُّس َّوَم ًة ِعن َد َربّ َ
ني بِبَ ِعي ٍد} (هود)83 - 82 :
الظالِ ِم َ
مَ
َ

فهذه بعض الرسائل اليت تيسرت اإلشارة إليها من مجلة ما استنتج من املوقف املشرف
للمقدسيني يف حمنة املسجد األقصى ،عسى أن يكون يف التذكري بها عربة ،ومعزز للذين يرنون
إىل مقارعة مغتصيب حقوقهم وظامليهم ،فال جزع وال هوان وال خنوع للباطل ،الذي إن تكن

له جولة ،فللحق جوالت ،واألمر ً
أوال وأخرياً خيضع هلل ،وهو القائل جل شأنه{ :بَ ْل َ�ن ْق ِذ ُف اِب حَْل ِّق
ُون} (األنبياء)18 :
َع َلى الْبَا ِط ِل َ�فيَ ْد َم ُغ ُه َفإِذَا ُه َو َزا ِه ٌق َولَ ُك ُم الْ َويْ ُل ممَِّا تَ ِصف َ

سائلني اهلل العلي القدير أن حيمي املسجد األقصى من كل سوء ودنس ،ومن ختريب الظاملني،
وأن يثبت أقدام محاته واملرابطني فيه ومن حوله ،وأن ينصرهم على أعدائه ،وأن يتقبل الشهداء
الذين قضوا يف سبيله يف عليني ،مع النبيني والصاحلني ،وأن ييسر ألسرانا الفرج القريب،
وحيسن خالصهم ،وجيزيهم والغيورين على املسجد األقصى عنه وعن أمتهم ودينهم خري اجلزاء.
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كلمة العدد

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل /رئيس التحرير
انطلقت الدعوة إىل اإلسالم من مكة املكرمة ،اليت وجدت من صناديد أهلها عداء ظاهراً
عرج القرآن الكريم على بعض أشكال ذاك العداء ،الذي انتهى يف نهاية املطاف
وباطناً ،وقد َّ
حضن دافئ لدعوة اإلسالم املوحى بها
إىل اختاذ قرار اهلجرة ،بل األمر الرباني بها ،حبثاً عن
ٍ
من رب العاملني ،واختلفت األحوال بعد اهلجرة عما قبلها ،ومما ال ريب فيه أن اهلجرة من
مكة إىل املدينة املنورة أحدثت انقالباً يف أحوال املسلمني ،فقد أصبحت هلم دولة حتمي
محاهم ،وأرضاً تأويهمُ ،
وأخوة تقوي عضدهم ،إذ الفرق كبري بني املستندين إىل احلمى وبني
مكشويف الظهور ،ودلت اهلجرة من جانب آخر على أن العزة واالنتصارات يلزمها عمل
ومثابرة ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مشر عن سواعد اجلد وأصحابه الغر امليامني بعد
اهلجرة ،بطريقة تليق مبقام من حيملون رسالة اهلدى للعاملني ،فلم يكتفوا باهتداء نفوسهم،
وجناة أبدانهم ،بل بقيت عيونهم ترنو إىل عرض اهلداية على الناس بطريقة سلسة ،ال إجبار
فيها على اتباع احلق ،وال تقصري يف أداء واجب الدعوة والتبليغ.
13
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ملاذا اهلجرة؟
قد يسأل سائل عن مربرات اهلجرة ،واهلل قادر على نصر احلق وأصحابه ،دون أن يعرضهم
إىل جمازفات وخماطر ومتاعب ،فالدين هلل ،وهو سبحانه أوىل حبفظه ومحايته ،وفرش األرض
وروداً له ،لكن سنة اهلل يف خلقه ،ويف الكون الذي يأويهم ،جرت على إفساح اجملال هلم
ليسلكوا فيه سبل النجاة والعيش ،وفق معايري وضوابط ترك علم نتائجها غيباً ،ال يعلم
حقيقته إال اهلل سبحانه ،أو من أوحى اهلل إليه بشيء من علمه ،والرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،فقه متطلبات املهمة اليت أنيطت به ،فسعى إىل النصر موقناً بالعاقبة ،وحتمل يف سبيل
فأعد العدة ،بناء على ما تلقاه من األوامر
اهلل األذى ،وواجهته املصاعب ،وأخذ باألسبابَّ ،
استَ َط ْعتُم ِّمن ُ�ق َّوٍة َوِمن ّراَِب ِط خَْ
اللِ
ال ْي ِل ُ�ت ْرِهبُ َ
ون بِ ِه َع ْد َّو هّ
اإلهلية ،اليت منها قوله تعاىلَ { :وأَ ِع ُّدواْ لهَُم مَّا ْ
اللِ �ُي َو َّف إِلَْي ُك ْم
ِيل هّ
َو َع ُدوَُّك ْم َو َ
ين ِمن ُدونهِِ ْم َال َ�ت ْع َل ُموَ�ن ُه ُم اللهُّ �َي ْع َل ُم ُه ْم َوَما تُن ِفقُواْ ِمن َش ْي ٍء يِف َسب ِ
آخ ِر َ

ون}(األنفال ،)60 :وقام عليه الصالة والسالم مبهمة الدعوة إىل اهلل ،وهو يوقن أن
َوأَنتُ ْم َال تُ ْظ َل ُم َ
اهلداية ليست ملكه ،وإمنا هي من اختصاص رب العاملني ،وهو الذي خاطب نبيه املصطفى،
صلى اهلل عليه وسلمً ،
ون}
ِم أَ ْو �ُي َع َّذ�َب ُه ْم َفإِ�نَّ ُه ْم َظالِ ُم َ
س لَ َك ِم َن ا َأل ْم ِر َش ْي ٌء أَ ْو �َيتُ َ
وب َع َل ْيه ْ
قائال{ :لَْي َ
ني}(يوسف ،)103 :فاألمر هلل
(آل عمران ،)128 :ويقول جل شأنهَ { :وَما أَ ْكَ�ث ُر النَّ ِ
اس َولَ ْو َح َر ْص َت مِبُ ْؤِمنِ َ
ً
أوال وأخرياً ،مصداقاً لقوله جل ذكره ...{ :للِهَِّ الأَْ ْم ُر ِمن َ�ق ْب ُل َوِمن �َب ْع ُد

(}...الروم)4 :

ويف هذا اإلطار اإلمياني إىل جانب ما جاء من إشارات قرآنية على دواعي اهلجرة ومربراتها،
ميكن اخلوض يف حماولة اإلجابة عن سؤال :ملاذا اهلجرة؟
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حة اهلل:
طلب َر مْ َ
املهاجر الذي اختار أن خيوض غمار الصعاب بهدف االنتصار لدينه ،لن يرتكه اهلل بال

رعاية ،بل وعده سبحانه بنيل رمحته ورضوانه ومغفرته ،فقال عز وجل{:إ َّ
ين
ين آ َمنُواْ َوالَّ ِذ َ
ِن الَّ ِذ َ
يم}(البقرة ،)218:وأي شيء
اللِ أُ ْولَـئِ َك �َي ْر ُج َ
ح َت هّ
ِيل هّ
ون َرمْ َ
اج ُرواْ َو َجا َه ُدواْ يِف َسب ِ
َه َ
اللِ َواللهُّ َغفُوٌر ر َِّح ٌ
أعظم من نيل رمحة اهلل ،اليت بها تتحقق املغفرة للعباد ،وبها ينجون من النار ،ويدخلون اجلنة،

مصداقاً ملا رواه أَبو ُه َريْ َرةَ ،قال مسعت َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :لَ ْن يُ ْد ِخ َل

ول هَّ
النَّةَ ،قالوا :وال أنت اي َر ُس َ
أَ َح ًدا َع َم ُل ُه جَْ
ح ٍة،
َض ٍل َوَرمْ َ
اللِ؟ قال :لاَ وال أان ،إال أَ ْن �َيَ�ت َغ َّم َد يِن هللا بِف ْ

َف َس ِّد ُدوا َوَقا ِربُوا ،وال �َيتَ َم�نَّينََّ أحدكم الْ َم ْو َت ،إِمَّا ِ
محُْسنًا َ�ف َل َع َّل ُه أَ ْن �َي ْزَدا َد َخْ�ي ًرا ،وأما ُم ِسيئًا َ�ف َل َع َّل ُه أَ ْن
يَ ْسَ�ت ْعتِ َب)((( ،وكان عليه الصالة والسالم حيرص على سؤال اهلل الرمحة ،فعن َعاِئ َشة ،رضي

اهلل عنها ،قالت( :مسعت النيب ،صلى هللا عليه وسلم ،وهو ُم ْستَنِ ٌد إ ّ
ح يِن،
يل يقول :اللهم ا ْغ ِف ْر يلَ ،وا ْرمَ ْ
يق)
َوأَ حِْلق يِْن اِبلرَِّف ِ

(((

ورمحة اهلل واسعة ،ال حتدها حدود زمانية وال مكانية ،وليس هلا سقوف حمصورة ،وهي كذلك
شاملة لكل دواعي الرمحة ،واليت منها العفو واملغفرة ،ومنها الرعاية والرزق والشفاء والنجاة،
ومنها بالنسبة إىل املهاجر أن ينصره اهلل ويعينه ،ويرده إىل موطنه عزيزاً كرمياً ،رافع اهلامة ،كما
كان مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأصحابه الذين هاجروا بأمر اهلل من مكة ،وعادوا إليها
فاحتني برمحة اهلل ،وإرادته ،وعونه ،وقدرته سبحانه ،وهكذا املضطهدون الذين جيربهم القهر
البشري على هجر أوطانهم ،وديارهم ،ومساكنهم ،وأهليهم ،فينبغي للمؤمنني منهم أن يبقوا
على أمل بالعودة املظفرة ولو بعد حني.
 .1صحيح البخاري ،كتاب املرضى ،باب متين املريض املوت.
 .2التخريج نفسه.
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اشرتاط اهلجرة:
ألهمية اهلجرة فقد اشرتطها اهلل فيمن جتوز مواالته ممن يدخل اإلسالم ،فقال تعاىلَ {:وُّدواْ

ال َ�تت ِ
ون َس َواء َف َ
ت �ُي َه ِ
َرواْ َ�فتَ ُكونُ َ
ُر َ
اللِ َفإِن َ�ت َولَّ ْواْ
ِيل هّ
اج ُرواْ يِف َسب ِ
َّخ ُذواْ ِمْ�ن ُه ْم أَ ْولِيَاء َح ىَّ َ
ون َك َما َكف ُ
لَ ْو تَ ْكف ُ
َف ُخ ُذو ُه ْم َو ْا�قُ�ت ُلو ُه ْم َح ْي ُث َو َجدتمَُّو ُه ْم َو َال َ�تت ِ
َّخ ُذواْ ِمْ�ن ُه ْم َولِيّاً َو َال

نَ ِ
صرياً}(النساء)89:

ويف التفسري الكبري وقفة لطيفة عند هذا االشرتاط ،فيقول أبو بكر الرازي :التقدير
حتى يسلموا ويهاجروا؛ ألن اهلجرة يف سبيل اهلل ،ال تكون إال بعد اإلسالم ،فقد دلت اآلية
على إجياب اهلجرة بعد االسالم ،وأنهم وإن أسلموا مل يكن بيننا وبينهم مواالة إال بعد

اج ُرواْ َما لَ ُكم ِّمن َو َاليَتِهِم ِّمن َش ْي ٍء َح ىَّت �ُي َه ِ
ين آ َمنُواْ َولمَْ �ُي َه ِ
اج ُرواْ}...
اهلجرة ،ونظريه قولهَ ...{:والَّ ِذ َ

(األنفال)72:

فالتكليف إمنا كان الزماً حال ما كانت اهلجرة مفروضة ،فكانت اهلجرة واجبة إىل أن فتحت
اس ،رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل
مكة ثم نسخ فرض اهلجرة ،فعن ابن َعبَّ ٍ

اسُ�ت ْن ِف ْرمُْت َفانْ ِف ُروا)((( ،وروي عن احلسن
عليه وسلم( :لاَ ِه ْج َرَة �َب ْع َد الْ َف ْت ِحَ ،ولَ ِك ْن ِج َها ٌد َونِيَّةٌ ،وإذا ْ
أن حكم اآلية ثابت يف كل من أقام يف دار احلرب فرأى فرض اهلجرة إىل دار اإلسالم قائماً.
وفيه أيضاً أن اهلجرة تارة حتصل باالنتقال من دار الكفر إىل دار اإلميان ،وأخرى حتصل
باالنتقال من أعمال الكفار إىل أعمال املسلمني ،فعن عبد اهللِ بن َع ْم ٍرو ،رضي اهلل عنهما،

ون من لِ َسانِ ِه َويَ ِد ِهَ ،والْ ُم َه ِ
اج ُر من
عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :الْ ُم ْس ِل ُم من َس ِل َم الْ ُم ْس ِل ُم َ
َه َج َر ما هنى هللا عنه)(((.
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فضل اجلهاد والسري.

 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده.
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وقال احملققون :اهلجرة يف سبيل اهلل عبارة عن اهلجرة عن ترك مأموراته ،وفعل منهياته ،وملا
{ح ىَّت �ُي َه ِ
اج ُرواْ
كان كل هذه األمور معترباً ال جرم ،ذكر اهلل تعاىل لفظاً عاماً يتناول الكل ،فقالَ :
ِيل هَّ
ِيل هَّ
{ح ىَّت �ُي َه ِ
اللِ}
اج ُرواْ يف َسب ِ
يف َسب ِ
اللِ} فإنه تعاىل مل يقل حتى يهاجروا عن الكفر ،بل قالَ :
وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ،ومهاجرة شعار الكفر ،ثم مل يقتصر تعاىل على ذكر اهلجرة،
بل قيده بكونه يف سبيل اهلل ،فإنه رمبا كانت اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم ،ومن شعار
الكفر إىل شعار اإلسالم لغرض من أغراض الدنيا ،إمنا املعترب وقوع تلك اهلجرة ألجل أمر

اهلل تعاىل((( .فال بد من إخالص النية يف اهلجرة ،فعن ُع َم َر أَ َّن َر ُس َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه

ال اِبلنِّيَّ ِةَ ،ولِ ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ما َ�ن َوىَ ،ف َم ْن كانت ِه ْج َرتُ ُه إىل هَّ
وسلم ،قال( :الأَْ ْع َم ُ
ِج َرتُ ُه إىل
اللِ َوَر ُسولِ ِهَ ،فه ْ
هَّ
اج َر إليه).
ِج َرتُ ُه إىل ما َه َ
َّج َهاَ ،فه ْ
اللِ َوَر ُسولِ ِهَ ،وَم ْن كانت ِه ْج َرتُ ُه ل ُدْ�نيَا يُ ِص ُي�ب َها ،أو ا ْم َرأَ ٍة �َيَ�ت َزو ُ

(((

توبيخ من مل يسلك باهلجرة سبيل اخلالص من االستضعاف:
اهلجرة تتحتم يف بعض الظروف للخروج من حالة االستضعاف ،وقد وبخ اهلل الذين
استكانوا للهوان ،وسبيل اهلجرة أمامهم متاح ،من أجل النجاة بها إىل شاطئ األمان ،لكنهم

مل يسلكوا دربها ،فقال عز وجل{ :إ َّ
ين َ�ت َوفَّا ُه ُم الْ َمآلئِ َك ُة َظالِ ِمي أَْ�نف ِ
يم ُكنتُ ْم َقالُواْ
ِن الَّ ِذ َ
ِم َقالُواْ ِف َ
ُسه ْ
اللِ َو ِ
اس َع ًة َ�فُ�ت َه ِ
اءت
ني يِف ا َأل ْر ِ
ض هّ
اج ُرواْ ِفي َها َفأُ ْولَـئِ َك َم ْأ َوا ُه ْم َج َهنَّ ُم َو َس ْ
ض َقالْ َواْ أَلمَْ تَ ُك ْن أَ ْر ُ
ُكنَّا ُم ْستَ ْض َع ِف َ

ال َوالنِّ َساء َوالْ ِولْ َد ِ
ون َسبِي ً
الر َج ِ
ال* َفأُ ْولَـئِ َك
ون ِحي َل ًة َو َال �َي ْهتَ ُد َ
ان َال يَ ْستَ ِطي ُع َ
َم ِصرياً* إِالَّ الْ ُم ْستَ ْض َع ِف َ
ني ِم َن ِّ

ان اللهُّ َع ُف ّواً َغفُوراً* َوَمن �ُي َه ِ
َع َسى اللهُّ أَن �َي ْع ُف َو َعْ�ن ُه ْم َوَك َ
ض ُم َراغَماً َكثِرياً
جَِد يِف ا َأل ْر ِ
ِيل هّ
اللِ ي ْ
اج ْر يِف َسب ِ
يخَْر ْج ِمن �َب ْيتِ ِه ُم َه ِ
اللِ َوَك َ
ان اللهُّ
َد َوَق َع أَ ْج ُرُه َعلى هّ
اجراً إِلىَ هّ
اللِ َوَر ُسولِ ِه ثمَُّ يُ ْدرِْك ُه الْ َم ْو ُت َ�فق ْ
َو َس َع ًة َوَمن ُ

َغفُوراً

رِ
َّحيماً}(.النساء)100 - 97 :

 .1التفسري الكبري.176 /10 :

 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب ما جاء إن األعمال بالنية واحلسبة ولكل امرئ ما نوى...
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جزاء املهاجرين واألنصار:
أجزل اهلل الثناء على املهاجرين واألنصار ،فهم أولياء بعض ،فقال تعاىل{ :إ َّ
ين آ َمنُواْ
ِن الَّ ِذ َ
اج ُرواْ َو َجا َه ُدواْ أِبَ ْم َوالهِِ ْم َوأَنف ِ
ض
ين آ َوواْ َّونَ َص ُرواْ أُ ْولَـئِ َك �َب ْع ُض ُه ْم أَ ْولِيَاء �َب ْع ٍ
ِيل هّ
ِم يِف َسب ِ
َو َه َ
اللِ َوالَّ ِذ َ
ُسه ْ
اج ُرواْ َوإ ِ
اج ُرواْ َما لَ ُكم ِّمن َو َاليَتِهِم ِّمن َش ْي ٍء َح ىَّت �ُي َه ِ
ين آ َمنُواْ َولمَْ �ُي َه ِ
ين َ�ف َع َل ْي ُك ُم
نص ُروُك ْم يِف ال ِّد ِ
استَ َ
ِن ْ
َوالَّ ِذ َ
النَّ ْص ُر إِالَّ َع َلى َ�ق ْوٍم �َبْ�ينَ ُك ْم َو�َبْ�يَ�ن ُهم ِّميثَ ٌ
ون بَ ِ
صريٌ} (األنفال)72:
اق َواللهُّ مِبَا َ�ت ْع َم ُل َ
ين
ُ
وه ُم المُْ ْؤ ِمنُو َن َح ّقاً ،ووعدهم اهلل باملغفرة والرزق احلسن ،فقال عز وجلَ { :والَّ ِذ َ
ون َح ّقاً هَّلُم َّم ْغ ِف َرٌة
ين آ َوواْ َّونَ َص ُرواْ أُولَـئِ َك ُه ُم الْ ُم ْؤِمنُ َ
ِيل هّ
اج ُرواْ َو َجا َه ُدواْ يِف َسب ِ
آ َمنُواْ َو َه َ
اللِ َوالَّ ِذ َ

َوِرْز ٌق

َك ِرميٌ} (األنفال)74:

واملهاجرون واألنصار يشرتكون يف حسن اجلزاء واملثوبة ،ووعدهم اهلل الفوز العظيم ،فقال

إِِح َس ٍ
ان ر ِ
ون ِم َن الْ ُم َه ِ
َّض َي اللهُّ َعْ�ن ُه ْم
ُون ا َأل َّولُ َ
السابِق َ
عز وجلَ { :و َّ
ين َوا َأل َ
ين ا َ�تَّ�ب ُعو ُهم ب ْ
نصا ِر َوالَّ ِذ َ
اج ِر َ
َوَر ُضواْ َع ْن ُه َوأَ َع َّد لهَُ ْم َجنَّ ٍ
يم}(التوبة،)100:
ات جَْت ِري حَْتَ�ت َها ا َألْ�ن َها ُر َخالِ ِد َ
ين ِفي َها أَبَداً َذلِ َك الْ َف ْوُز الْ َع ِظ ُ
من اهلل به على املهاجرين واألنصار ،أن تاب عليهم ،فقال جل
ومن اجلزاء املشرتك الذي َّ
َّبيِّ َوالْ ُم َه ِ
ين ا َ�تَّ�ب ُعوُه يِف َسا َع ِة الْ ُع ْس َرِة ِمن �َب ْع ِد َما َكا َد
ين َوا َأل َ
ذكره{ :لَقَد اَّت َب هللا َع َلى الن ِ
نصا ِر الَّ ِذ َ
اج ِر َ
مَُّ
هِِم َرؤ ٌ
يم} (التوبة)117:
وب َف ِر ٍ
يَ ِزي ُغ ُ�ق ُل ُ
ُوف ر َِّح ٌ
ِم إِنَّ ُه ب ْ
يق ِّمْ�ن ُه ْم ث اَت َب َع َل ْيه ْ
وخص اهلل املهاجرين بوعد خاص يتعلق مبغفرة ذنوبهم ،فقال عز وجل{ :ثمَُّ إ َّ
ِن َر َ
ين
بَّك لَِّل ِذ َ
اج ُرواْ ِمن �َب ْع ِد َما ُفتِنُواْ ثمَُّ َجا َه ُدواْ َو َصَ�ب ُرواْ إ َّ
ِن َر َ
يم} (النحل)110:
َه َ
بَّك ِمن �َب ْع ِد َها لَ َغفُوٌر ر َِّح ٌ
ومن أمسى نعم اهلل على املهاجرين ،إدخاهلم اجلنة ،ومن اآليات القرآنية اليت تضمنت الوعد
اب لهَُ ْم َر�ُّب ُه ْم أَّيِن َال أُ ِضي ُع َع َم َل َعا ِم ٍل ِّم ُ
نكم ِّمن ذ ََك ٍر أَ ْو أُنثَى �َب ْع ُض ُكم
استَ َج َ
بذلك ،قوله تعاىلَ {:ف ْ
اج ُرواْ َوأُ ْخ ِر ُجواْ ِمن ِداَي ِرِه ْم َوأُوذُواْ يِف َسبِي ِلي َوَقاَ�ت ُلواْ َوُقتُِلواْ ُأل َك ِّف َر َّن َعْ�ن ُه ْم َسيِّئَاتهِِ ْم
ِّمن �َب ْع ٍ
ين َه َ
ض َفالَّ ِذ َ
َو ُأل ْد ِخ َل�نَّ ُه ْم َجنَّ ٍ
اللِ َواللهُّ ِعن َد ُه ُح ْس ُن ال�ثَّ َو ِ
اب} (آل عمران)195:
ات جَْت ِري ِمن حَْتتِ َها ا َألْ�ن َها ُر �َث َواابً ِّمن ِعن ِد هّ
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ين آ َمنُواْ ِمن
ومن مزايا املهاجرين شهادة اهلل هلم بانتمائهم إىل املؤمنني ،فقال جل ذكرهَ { :والَّ ِذ َ

اللِ إ َّ
اج ُرواْ َو َجا َه ُدواْ َم َع ُك ْم َفأُ ْولَـئِ َك ِم ُ
ض يِف ِكتَ ِ
نك ْم َوأُ ْولُواْ ا َأل ْر َحا ِم �َب ْع ُض ُه ْم أَ ْولىَ بَِ�ب ْع ٍ
ِن اللهَّ
اب هّ
�َب ْع ُد َو َه َ
بُ
ِك ِّل َش ْي ٍء

يم} (األنفال)75:
َع ِل ٌ

اج ُرواْ
واملهاجرون أَ ْع َظ ُم َد َر َجًة ِعن َد اهللُِ ،
ين آ َمنُواْ َو َه َ
وه ُم اْل َفاِئزُو َن ،مصداقاً لقوله تعاىل{ :الَّ ِذ َ
اللِ أِبَ ْم َوالهِِ ْم َوأَنف ِ
ون} (التوبة)20:
اللِ َوأُ ْولَئِ َك ُه ُم الْفَائِ ُز َ
ِم أَ ْع َظ ُم َد َر َج ًة ِعن َد هّ
ِيل هّ
َو َجا َه ُدواْ يِف َسب ِ
ُسه ْ
اللِ ِمن �َب ْع ِد
اج ُرواْ يِف هّ
ين َه َ
واملهاجرون هلم املثوبة احلسنة يف الدنيا واآلخرة ،يقول تعاىلَ { :والَّ ِذ َ

َما ُظ ِل ُمواْ لَُ�نَ�ب ِّوَ�ئ�نَّ ُه ْم يِف ُّ
الدْ�نيَا َح َسنَ ًة َولأََ ْج ُر ِ
اآلخ َرِة أَ ْكَ�ب ُر لَ ْو
ِيل هَّ
اللِ ثمَُّ ُقتُِلوا أَ ْو َماتُوا
اج ُروا يِف َسب ِ
ين َه َ
ووعدهم ربهم بالرزق احلسن ،فقال جل ذكرهَ { :والَّ ِذ َ
اللُ ِرْزقاً َح َسناً َوإ َّ
ِن هَّ
لََ�ي ْرُزَ�ق�نَّ ُه ُم هَّ
الرا ِزِقنيَ} (احلج)58:
اللَ لهَُ َو َخْ�ي ُر َّ
ون} (النحل)41:
َكانُواْ �َي ْع َل ُم َ

فهذه بعض مزايا املهاجرين واألنصار ،يف ضوء ما تيسر ذكره من اآليات القرآنية والسنة
النبوية باخلصوص ،فلهم األجر احلسن يف الدنيا واآلخرة ،كيف ال؟ وهم الذين محلوا على
أكتافهم أعباء نشر اإلسالم ،ومحاية حياضه ،برعاية كرمية من رب العاملني ،فكانت عني اهلل
ترعاهم ،وجنده تساندهم ،وتشد من عضدهم ،ومن روعة البيان القرآني ،النص على فضل
املهاجرين ،ثم فضل األنصار ،ثم الذين اتّبعوهم بإحسان ،وذلك يف آيات ثالث متتالية من

َراء الْ ُم َه ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا
ين الَّ ِذ َ
اج ِر َ
سورة احلشر ،فقال عز وجل يف فضل املهاجرين ومزاياهم{:لِ ْل ُفق َ
ون هَّ
ال ِّم َن هَّ
ون َف ْض ً
اللَ َوَر ُسولَ ُه أُ ْولَئِ َك ُه ُم َّ
ون}
الصا ِد ُق َ
نص ُر َ
ِمن ِداي ِرِه ْم َوأَ ْم َوالهِِ ْم �َيْ�بَ�ت ُغ َ
اللِ َور ْ
ِض َواانً َويَ ُ

ين َ�تَ�ب َّوؤُوا
(احلشر ،)8 :ثم جرى احلديث عن فضل األنصار ومزاياهم ،فقال عز وجلَ { :والَّ ِذ َ
َّ
ون َع َلى
الدا َر َو إْ ِ
اج ًة مّمَِّا أُوتُوا َو�ُي ْؤثِ ُر َ
ِم َولاَ جَيِ ُد َ
ِم حُيِبُّ َ
الميَ َ
ون يِف ُص ُدوِرِه ْم َح َ
ون َم ْن َه َ
اج َر إِلَْيه ْ
ان ِمن َ�ق ْب ِله ْ
وق ُش َّح َ�نف ِ
أَنف ِ
اص ٌة َوَمن يُ َ
ون} (احلشر ،)9 :وبعد ذلك
ْس ِه َفأُ ْولَئِ َك ُه ُم الْ ُم ْف ِل ُح َ
ِم َولَ ْو َك َ
هِِم َخ َص َ
ان ب ْ
ُسه ْ
كان الدور للذين جاءوا بعد املهاجرين واألنصار ،الذين يتواصلون مع سابقيهم من السلف
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الصاحل بالدعاء ،وحسن االقتداء ،ويقيمون عالقاتهم مع إخوانهم املؤمنني على أساس من

ين
احلب واألخوة ،بعيداً عن الغل واحلقد والتنازع والشقاق ،وفيهم يقول جل شأنهَ {:والَّ ِذ َ
ُون اِب إْ ِلميَ ِ
ين
َجاؤُوا ِمن �َب ْع ِد ِه ْم �َيقُولُ َ
ين َسَ�بق اَ
ون َر�بَّ نَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َول ْ
ان َولاَ جَْت َع ْل يِف ُ�ق ُلوبِنَا غِلاًّ لَِّّل ِذ َ
إِِخ َوانِنَا الَّ ِذ َ
آ َمنُوا َر�بَّ نَا إِنَّ َك َرؤ ٌ
ُوف

يم} (احلشر)10 :
ر َِّح ٌ

خامتة:
هذه الوعود الصادقة من رب الربية ،للمهاجرين واألنصار ،تشري إىل عظم مقامهم ،ورفيع
منازهلم عنده سبحانه ،فهم الذين جاهدوا يف سبيله ونصروا دينه ،ومحلوه على أكتافهم
للعاملني ،فانتشر يف األصقاع ،ودانت له اجلبابرة ،فهم السابقون السابقون ،الذين محلوا لواء
اإلسالم ،وضحوا بالغالي والنفيس من أجله ،فاملهاجرون تركوا رغد العيش ،ورفقة األهل،
وأنس العشرية ،يف سبيل دينهم ،واألنصار كان منهم الكرم واجلود والنصر واملناصرة ،ففتحوا
بيوتهم إلخوانهم املهاجرين ،وتقامسوا معهم القوت ،وهكذا ينبغي أن يكون املسلمون ،على
غرار املهاجرين واألنصار ،وإال فال.
عسى اهلل أن يهدينا لنكون من األخيار الذين جاءوا بعد املهاجرين واألنصار ،فالتزموا
نهجهم القويم ،وصراط اهلل املستقيم ،فكانوا خري خلف خلري سلف ،خبالف الذين تنكروا
لسلفهم ،وجحدوا فضلهم ،من أمثال الذين قال فيهم عز وجلَ { :ق َ
ال ا ْد ُخ ُلواْ يِف أُ َم ٍم َق ْد
َخ َل ْت ِمن َ�ق ْب ِل ُكم ِّمن جِْ
ِنس يِف النَّا ِر ُك َّل َما َد َخ َل ْت أُ َّم ٌة لَّ َعنَ ْت أُ ْخَ�ت َها َح ىَّت إِذَا َّادا َرُكواْ ِفي َها
ال ِّن َواإل ِ
ون َفآتهِِ ْم َع َذاابً ِض ْعفاً ِّم َن النَّا ِر َق َ
ال لِ ُك ٍّل ِض ْع ٌ
ف
جمَ ِ يعاً َقالَ ْت أُ ْخ َرا ُه ْم ُألو َال ُه ْم َر�بَّ نَا َهـ ُؤالء أَ َض ُّل اَ
ون} (األعراف)38 :
َولَ ِـكن الَّ َ�ت ْع َل ُم َ
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هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
دروس يف العودة إىل الوطن  ..وليس البحث عن ملجأ!
أ .عزيز حممود العصا  /عضو اهليئة اإلسالمية العليا
مقدمة:

منذ اللحظة األوىل النطالق رسالة اإلسالم إىل البشرية مجعاء ،كان الصراع فيها بيّناً

بني احلق والباطل ،وبني الكفر واإلميان .ونظ ًرا ألن املسلمني كانوا يعانون من ضعف
اإلمكانات والقدرات االقتصادية والتسليحية ،يف مواجهة ّ
صف الكفر الذي كان ميتلك

السلطة والسطوة والقوة املفرطة –نسبياً ،-فإنه من الطبيعي أن يقوم الرسول ،صلى اهلل
عليه وسلم ،وبتوجيهات وتعليمات إهلية بااللتفاف على األعداء ،ومراوغتهم ،وحماربتهم،

والصدام معهم ،مبا ّ
ميكن الفئة املؤمنة من الصمود والبقاء ،كي ال تنسحق ،وتنتهي أمام القوة
املوصوفة أعاله.
سوف نتطرق يف هذا املقال إىل اهلجرة النبوية الشريفة اليت جاءت كواحدة من األساليب
واملنهجيات ،يف مواجهة صف الكفر والطغيان ،الذين ُيعدون اخلطط احملكمة للقضاء على

ون َويمَْ ُك ُر
الدين اجلديد ،الذي أصبح يهدد مصاحلهم ووجودهم الفكري ،واهلل يقولَ { :ويمَْ ُك ُر َ
اللُ َو هَّ
هَّ
ين}(األنفال .)30 :ونناقش هنا ،بشيء من االختصار ،كيفية تعامل الرسول،
اللُ َخْ�ي ُر الْ َم ِاك ِر َ

صلى اهلل عليه وسّلم ،مع األحداث وإدارتها خالل سنوات اهلجرة ،اليت سبقت فتح مكة
والعودة إىل الوطن األم.
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اهلجرة النبوية  -إعداد واستعداد:
مل تكن اهلجرة النبوية جملرد البحث عن مالذ آمن ،أو للبحث عن مكان يضمن للمهاجرين
العيش الرغيد واالستمتاع ،بعي ًدا عن الوطن –مكة -اليت قال فيها رسول اهلل ،صلى اهلل
اللِ إِليَََّ ،و هَّ
ض هَّ
ض هَّ
عليه وسلم ،عند هجرتهَ ( :و هَّ
اللِ لَ ْولاَ أَّيِن أُ ْخ ِر ْج ُت
اللَِ ،وأَ َح ُّب أَ ْر ِ
اللِ إِنَّ ِك خََلْ�ي ُر أَ ْر ِ
ِم ْن ِك َما َخ َر ْج ُت)(*) ،ويدلل هذا احلديث الشريف على أن خطة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
(((

وسلم ،هي العودة إىل (أحب أرض هللا إليه) ،واليت ال يوجد على وجه كوكب األرض ما يشكل
هلا ً
بديال.
كما أن هناك العديد من اآليات القرآنية اليت ربطت بني اهلجرة ،وكل من اإلميان واجلهاد
يف سبيل اهلل ،كما أن للمهاجرين مآثر وكرامات ومسات خاصة جداً ،إذ أكرمهم اهلل سبحانه
وتعاىل باملغفرة والرزق الكريم ،وأن من أوذي منهم وُقتِل فهو شهيد عند رّبه ،له جنات

اج ُروا َوأُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِداَي ِرِه ْم
ين َه َ
النعيم .فيقول اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه العزيزَ { :فالَّ ِذ َ
َوأُوذُوا يِف َسبِي ِلي َوَقاَ�ت ُلوا َوُقتُِلوا لأَُ َك ِّف َر َّن َعْ�ن ُه ْم َسيِّئَاتهِِ ْم َولأَُ ْد ِخ َل�نَّ ُه ْم َجنَّ ٍ
ات جَْت ِري ِمن حَْتتِ َها الأَْْ�ن َها ُر �َث َو اًاب

اللِ ۗ َو هَّ
ِّم ْن ِعن ِد هَّ
اللُ ِعن َد ُه ُح ْس ُن ال�ثَّ َو ِ
اب}(آل عمران.)195 :
كما كانت هناك فئة أخرى ال تقل عن املهاجرين أهمية يف محل الرسالة ،واحملافظة على
دميومتها ،وهم األنصار الذين وعدهم املوىل عز وجل باملغفرة والرزق الكريم ،فقال تعاىل:
ون َح ًّقا هَّلُم َّم ْغ ِف َرٌة َوِرْز ٌق
ين آ َووا َّونَ َص ُروا أُوٰلَئِ َك ُه ُم الْ ُم ْؤِمنُ َ
{ َوالَّ ِذ َ

َك ِرميٌ}(األنفال:

 .)74كيف ال؟

واألنصار هم من آوى وواسى بالسكن وباملال والتأييد ،وتوفري أجواء الطمأنينة واالستقرار،
وتوفري األجواء الكافية ألن يتمكن املهاجرون من إعادة تنظيم أنفسهم وترتيب خططهم،
* سنن ابن ماجة ،كتاب املناسك ،باب فضل مكة ،وصححه األلباني.
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وخطواتهم القادمة يف مواجهة األعداء ،والتخلص منهم؛ لإلفساح لنشر الدعوة ،ليس يف
حميط جغرافيا اهلجرة واملهاجرين وحسب ،وإمنا إلعالء كلمة اهلل على مستوى البشرية مجعاء،

مصداًقا لقوله تعاىلَ { :وَما أَ ْر َس ْلنَ َ
اس بَ ِش ًريا َونَ ِذ ًيرا}(سبأ.)28 :
اك إِلاَّ َكافَّ ًة لِّلنَّ ِ

يف السنة األوىل للهجرة انشغل املسلمون بتنظيم أحواهلم الدينية والدنيوية كبنائهم
املسجد النبوي ،وأمور معايشهم ،وتنظيم أحواهلم السياسية :كعقد التآخي بينهم ،وموادعتهم
اليهود املساكنني هلم يف املدينة؛ كي يأمنوا شرورهم .كما أمر الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
بإجراء تعداد سكاني يف السنة األوىل من اهلجرة للمجتمع اإلسالمي املكون من املهاجرين
واألنصار ،فبلغ عدد احملاربني منهم ( )1500رجل ،فاطمأن املسلمون بعددهم هذا ،ألنهم
كانوا قبل ال ينامون إال ومعهم السالح خوًفا على أنفسهم((( .أضف إىل ذلك عقد الدولة
اإلسالمية الفتية عدداً من املعاهدات مع القبائل اجملاورة.

(((

فك احلصار وتهشيمه:
بهذا ،يكون الصف املؤمن قد التأم وتكامل ،واجتمعت عصبة عصية على االنكسار ،أيًا
كان مستوى قوة األعداء وقدراتهم .وهل هناك أكثر بركة وقوة من فئة مؤمنة يقودها رسول
اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي أخذ يعد اخلطط احملكمة واملنضبطة وفق املنهج اإلهلي يف
مواجهة األعداء الشرسني ،الذين حييطون باملسلمني وأرضهم كما حييط السوار باملعصم.
فكان ال بد من ّ
فك هذا احلصار وتهشيمه ،بل اخرتاقه ،حتى عمق األعداء وصولاً إىل العودة
إىل الوطن األم ،واالستمرار ُق ُد ًما يف نشر الرسالة وفق التكليف اإلهلي املنزل يف كتاب مبني.
 .1الصلاّ بي ،علي حممد ( ،)2007غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسّلم –دروس وعرب ،-أعده للنشر :قاسم عبد
اهلل إبراهيم ،مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،ص.17 :
 .2املرجع السابق ،ص.21 :
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هكذا ،كانت سرايا الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وغزواته ومعاركه((( ،بدًءا من أواخر
السنة األوىل وبداية السنة الثانية للهجرة ،حتى فتح مكة يف السنة الثامنة للهجرة .وقد جاءت
ضرورة ذلك على قاعدة انطالق الدعوة اإلسالمية إىل غايتها اليت أرسل اهلل حمم ًدا ،صلى
اهلل عليه وسلم بها ،وحتمل هو وأصحابه ،رضوان اهلل عنهم ،املتاعب واملشقة ،وهم يكابدون
قوى عاتية متغطرسة .وأن هذه القوى الرابضة يف مكة ،واملمتدة أذرعها إىل عموم اجلزيرة
العربية ،لن تسكت عن حالة االستقرار والنمو للرسالة احملمدية يف املدينة املنورة ،اليت بذلت
حماوالتها املضنية؛ كي متنع حممداً وصحبه من الوصول إليها.
كما أن حمم ًدا ،صلى اهلل عليه وسّلم ،مل يشرع بالتخطيط للقتال ،من أجل توطيد مكانة
ون أِبَ�نَّ ُه ْم ُظ ِل ُموا
ين �ُيقَاَ�ت ُل َ
الدولة ،إال بعد أن أذن اهلل سبحانه وتعاىل بذلك ،فقال{ :أُ ِذ َن لَِّل ِذ َ
َوإ َّ
ِن هَّ
اللَ َع َل ٰى نَ ْص ِرِه ْم لَ َق ِد ٌير}(احلج ،)39 :فاجته نشاطه صلى اهلل عليه وسّلم حنو إرسال السرايا،
واخلروج يف الغزوات ،وصولاً إىل غزوة بدر الكربى ،وأهمها((( :سرية عبيدة بن احلارث

(على رأس مثانية أشهر من اهلجرة)((( ،وسرية سعد بن أبي وقاص (على رأس تسعة أشهر
من اهلجرة) ،وغزوة األبواء (على رأس اثين عشر شه ًرا من اهلجرة) وغزوة بواط (على رأس
ثالثة عشر شه ًرا من اهلجرة) ،وغزوة ذي العشرية (على رأس ستة عشر شه ًرا من اهلجرة)،
وسرية عبد اهلل بن جحش األسدي إىل خنلة (على رأس سبعة عشر شه ًرا من اهلجرة).

 .1السريّة هي جمموعة من املسلمني يرسلهم النيب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،العرتاض عدو ،ومل خيرج فيها للقتال ،وقد
حيدث فيها قتال وقد ال حيدث ،وأما الغزوة فهي كل جمموعة من املسلمني خرج بها النيب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،ليلقى
عد ّوه ،سواء حدث فيها القتال أو مل حيدث (الصلاّ بي ،)2007( ،ص ،)17 :واملعركة حتدث بني جيشني متكافئني.

 .2ابن سعد ،كتاب غزوات الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،انظر الرابطhttp://www.islamicbook.ws/ :

.tarekh/gzwat-alrswl-pdf

 .3كانت أول سرية يف تاريخ السرايا يلتقي فيها املسلمون مع املشركني يف مواجهة عسكرية.
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غزوة بدر الكربى  -مفصل مهم للمسرية ..وفاحتة االنتصارات الكربى:
وقعت غزوة بدر الكربى بالقرب من عني بدر يف شهر رمضان الذي يشكل الشهر
التاسع عشر للهجرة .ومتيزت غزوة بدر الكربى عن سابقاتها من السرايا والغزوات بأنها
ً
رجاال مهمني ،منهم :أبو سفيان ،رجل االقتصاد والتجارة ،الذي كان
مشلت من صف الكفر
يقود املشركني ،وأبو جهل ،وأمية بن خلف وغريهم .كما برز فيها درسان مهمان ،شكال
أمنوذجا لكيفية عمل القيادة املسلمة وإدارتها لألزمات املستعصية اليت تواجه األمة ،وهما(((:
ً
الدرس األول :تطبيق مبدأ الشورى ،اليت طبقت عملياً يف عهد رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،يف غزوة بدر الكربى ،ويف غريها من املواقع ،ويف شؤون األمة العامة ،كما أن اخللفاء
الراشدين ،رضي اهلل عنهم ،قد طبقوها يف قضايا األمة املصريية ،ويف القضايا الكربى .مع
ضرورة االلتفات إىل أنه ال جيوز للمستشار أن يكون منافقاً مذبذباً خادعاً للحاكم ،وال جيوز
أن يكون (ماسحاً للجوخ) ،وإن البطانة الصاحلة تكون للحاكم الصاحل ،والبطانة الفاسدة
تكون للحاكم الفاسد.
الدرس الثاني :االعتماُد على النفس بعد االعتماد على اهلل ع ّز وجل .فقد توجه رسولنا
رب العاملني( :الل ُه َّم أَجْنِ ْز ليِ َما َو َع ْدتَ يِن،
األكرم حممدٌ ،صلى اهلل عليه وسلم ،بالدعاء إىل اهلل ّ
ض)(((َ ،فأَْنز َ
الل ُه َّم ِ
َل
ِسلاَ ِم ،لاَ ُ�ت ْعبَ ْد يِف الأَْ ْر ِ
آت َما َو َع ْدتَ يِن ،الل ُه َّم إ ِْن ُ�ت ْه ِل ْك َه ِذ ِه الْ ِع َصابَ َة ِم ْن أَ ْه ِل إْال ْ

ُ
ون َر ُ
اب لَ ُك ْم أَّيِن مُمِ ُّدُك ْم أِبَلْ ٍف ِم َن الْ َملاَ
اهلل َع َّز َو َج َّل{ :إِ ْذ تَ ْستَ ِغيثُ َ
استَ َج َ
بَّك ْم َف ْ

ني}(.األنفال)9 :
ئِ َك ِة ُم ْرِد ِف َ

ثم اعتمد صلى اهلل عليه وسّلم على نفسه ،ضمن اإلمكانات احملدودة املتوافرة لديه وقتئذ؛
 .1العصا ،عزيز ( ،)2017خطيب املسجد األقصى املبارك :الصالة عند احلاجز كالصالة يف األقصى ..والرباق
إسالمي وال مساومة عليه! ُن ِشر يف صحيفة القدس املقدسية ،بتاريخ ،2017/ 06/ 15 :ص.16 :
ٌّ
 .2صحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر وإباحة الغنائم.
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فلم يتوجه إىل الفرس ،وال إىل الروم؛ ليطلب املساعدة ،ومل يكن عليه الصالة والسالم
تابعاً ألي من الدولتني ،ومل ينسق معهما ،ومل يتذلل هلما ،ومل يتنازل عن أي حق من حقوقه
املشروعة.
أضف إىل ذلك الدروس األخرى املتعلقة بضرورة التأني ،ومجع املعلومات (الدقيقة) عن
والسرية والتكتم عند مالقاة العدو ،وعدم االستهانة بقدرات العدو ،ويف الوقت
العدو،
ّ
نفسه عدم املبالغة يف تصويرها حلد إشاعة اإلحباط ،والقلق يف الصف املسلم ،ومواجهة
القدرات الفائقة باإلميان ،واإلصرار واللجوء إىل اهلل بالدعاء اخلالص ،واإلبداع يف األساليب
القتالية اليت تقلل اخلسائر يف الصف املسلم ،وجتعلها يف حدها األقصى يف صف األعداء،
كما لفت النظر إىل ضرورة توظيف البيئة ،والظروف احمليطة يف املعركة لصاحل املسلمني.
انتهت غزوة (معركة) بدر بانتصار املسلمني ،الذين استشهد منهم أربعة عشر رجلاً ،

وهزمية املشركني الذين ُقتل منهم سبعون رجلاً ُ ،
وأسر منهم سبعون آخرون ،وكان أكثرهم
من قادة قريش وزعمائهم ،وعلى رأسهم (أبو جهل) ،وكذلك مصرع (أمية بن خلف)
(((
بدر أيضاً
املعروف بشدة معاداته لإلسالم واملسلمني  ،كما كان من نتائج غزوة (معركة) ٍ

اشتداد ساعد املسلمني وقوتهم ،ودخول عدد كبري من مشركي قريش يف اإلسالم .وأما
من الناحية العسكرية ،فقد كسب املسلمون مهارات عسكرية ،وأساليب جديدة يف احلرب
والقتال ،كما انتعش حاهلم املادي واالقتصادي مبا أفاء اهلل عليهم من غنائم ،بعد بؤس وفقر
شديدين داما تسعة عشر شه ًرا ،فأصبحوا يحُ سب حسابهم يف بالد العرب.

(((

 .1الصلاّ بي ،علي حممد ( .)2007غزوات الرسول ،صلى اهلل عليه وسّلم – دروس وعرب .-أعده للنشر :قاسم عبد
اهلل إبراهيم .مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة .القاهرة .الطبعة األوىل .ص.52 - 49 :

 .2املصدر السابق :ص.72 :
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استمرار السرايا والغزوات حتى فتح مكة :
بالنظر إىل نتائج غزوة بدر الكربى ،يالحظ أنها ّ
شكلت نقطة ارتكاز مهمة جداً يف
مسرية املسلمني ،الذين أصبحوا قوة فاعلة يف املنطقة .فكانت الغزوات واملعارك التالية،
اليت جاءت أشبه ما يكون باالرتدادات الزلزالية اليت خلفتها معركة بدر الكربى ،فاخلسارة
الكربى للمشركني بفقدان الصف األول منهم ،وخسارتهم هليبتهم وحضورهم يف املنطقة،
وما خسروه على املستوى املادي ،وخباصة ضعف قدراتهم التجارية ،شكلت اهتزازات عنيفة
لديهم على املستويات الدينية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية.
لقد جنم عن هذا كله عمليات تصعيد من قبل املشركني ،أدت باملسلمني ،بقيادة رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسّلم ،إىل القيام بالعديد من الغزوات واملعارك ،اليت ال يتسع اجملال لتفصيلها،
منها :غزوة بين قينقاع (يف السنة الثانية للهجرة) ،وغزوة أحد (يف السنة الثالثة للهجرة)،
وغزوة بين النضري (يف السنة الرابعة للهجرة) ،وغزوتا دومة اجلندل واألحزاب (يف السنة
اخلامسة للهجرة) ،وغزوة خيرب (يف السنة السابعة للهجرة) ،وغزوة مؤتة (يف السنة الثامنة
ريا فتح مكة يف السنة الثامنة للهجرة.
للهجرة) ،وأخ ً
استخالص النتائج:
مر على املسلمني مثاني سنوات ،وهم مهاجرون وأنصار يلت ّفون حول
هكذا ،يكون قد َّ

قائدهم ونبيهم حممد ،صلى اهلل عليه وسّلم ،خيططون وينفذون ،ويعيدون احلسابات ،ويربمون
االتفاقات واملعاهدات ،كصلح احلديبية ،يوفون ملن يبقى على العهد ،وحياربون من ليس له
ٌّ
إل وال ذمة ،وينقض العهد ،من املشركني ومن اليهود.
ويف ذلك كله ،مل جيعل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصحبه من بالد املهجر موطنًا
27

العدد  136حمرم وصفر  1439هـ  -تشرين األول وتشرين الثاني 2017م

ظلما ،والذي قدَّموا من
دائما ،بل كانت أعينهم على موطنهم األصلي الذي أخرجوا منه ً
ً
أجل العودة إليه الغالي والنفيس وقوافل الشهداء.
عاد الرسول ،صلى اهلل عليه وسّلم ،إىل (أحب بالد اهلل إليه) ،وأعاد التمركز والتموضع

من جديد ،ال لرتف العيش ورغده ،وإمنا لالستمرار يف نشر رسالة اإلسالم؛ فأُتبع فتح مكة
بغزوتي حنني والطائف يف السنة الثامنة للهجرة ،وغزوة تبوك (يف السنة التاسعة للهجرة).
حج صلى اهلل عليه وسّلم حجة الوداع ،وحني اشتد الضحى من
يف السنة العاشرة للهجرة ّ
يوم االثنني الثاني عشر من ربيع األول من السنة احلادية عشرة للهجرة ،انتقل رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسّلم ،إىل بارئه عز وجل .وقد ترك األمة على املحِ ّجة البيضاء ،ليلها كنهارها،
ال يزيغ عنها بعده إال هالك –والعياذ باهلل .-فانطلق الصحابة واخللفاء ،رضوان اهلل عنهم،
من بعده لنشر الدعوة ،حتى أضحت دولة اإلسالم ال تغيب عنها الشمس؛ من االتساع
وترامي األطراف.
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مناسبة العدد

وثيقة املدينة أول دستور مكتوب
الدكتور :حممد يوسف عارف أمحد  /مفيت حمافظة أرحيا واألغوار
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،الصادق الوعد األمني ،عليه وعلى
آله وأصحابه أمجعني أفضل الصالة وأمت التسليم:
فقد كانت هجرة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة حدثاً مفصلياً
يف جممل التاريخ اإلنساني ،ألنها كانت البداية الفعلية الستقالل األمة اإلسالمية يف كيان اجتماعي
متماسكُ ،ق ِّد َر له بعد أقل من نصف قرن السيطرة على أماكن شاسعة من املعمورة ،لتدخل يف
اإلسالم شعوب بأكملها ،وبعض تلك الشعوب مل يصل إليها جندي مسلم واحد ،بل وصل إليها
اإلسالم عن طريق التعامل مع التجار املسلمني ،فولدت احلضارة اإلسالمية العظيمة؛ لتجمع يف
بوتقتها أمماً عديدة ،وشعوباً كثرية.
الدارس للسرية النبوية يتوقف عند األولويات اليت رتبها رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عند
وصوله إىل املدينة املنورة؛ ليستخلص طبيعة العالقات يف اجملتمع اإلسالمي الذي أسسه رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم.
كانت أوىل اخلطوات اليت قام بها عليه الصالة والسالم بعد وصوله إىل املدينة املنورة ،بناء
املسجد؛ ليكون بيتاً هلل تعاىل يعبد فيه املؤمنون ربهم ،ويتشاورون يف أمورهم العامة ،وثاني تلك
29
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اخلطوات أ ْن آخى عليه الصالة والسالم بني املهاجرين واألنصار برابطة أساسها اإلميان ،وحقيقتها
التكافل التام بني املسلمني ،أما ثالث تلك اخلطوات فكانت وثيقة املدينة ،اليت هي السلف احلقيقي
للدساتري مجيعها((( ،إ ّن ترتيب تلك القواعد احلضارية الثالث يدل على سبق اإلسالم يف إرساء
املؤسسات املدنية الضرورية إلدارة شؤون اجملتمع.
والدارس للتاريخ اإلسالمي يستغرب التهميش الذي تعرضت له القاعدة الثالثة الكربى اليت
أرساها سيدنا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أال وهي وثيقة املدينة ،فما حقيقتها؟ وما سندها
التارخيي؟ وملاذا مل َ
حتظ باالهتمام الكايف ،كما حظيت مسألة بناء املسجد ،أو املؤاخاة بني املهاجرين
واألنصار؟

الدستور يف اللغة واالصطالح:
وور أي صاحب) ،ثم
أصل كلمة دستور فارسي ،وهي مركبة من لفظني (دست مبعنى القاعدةُ ،
انتقلت هذه الكلمة إىل اللغة العربية ،لتفيد معنى القاعدة اليت يستند إليها ،واألصح يف ضبط
كلمة ُ
الدستور أنها بضم الدال ،وجيوز بفتحها ،جاء يف معجم الصواب اللغوي عن كلمة ُدستُور:
َستور) ُض َّم حرفها األول ليوافق أوزان
(الكلمة معربة ،وهي حني ُع ِّربت عن األصل الفارسي (د ْ
وع ْرقوبُ ،
وخ ْرطوم .ومن اجلائز أن حتتفظ بفتح الدال -حبسب
العرب ،حنوُ :ب ْهُلول ،وجمُْ ُهورُ ،
األصل -كما حيدث يف نطق كثري من الكلمات الدخيلة).

(((

وللدستور تعريفات اصطالحية وقانونية كثرية ،منها تعريف الدكتور إبراهيم أبو خزام حيث
 .1البوطي ،حممد سعيد رمضان ،فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة ،ص  142وما بعدها ،الطبعة
احلادية عشرة ،دار الفكر -دمشق1991 ،م.
 .2عمر الدكتور أمحد خمتار-مبساعدة فريق عمل ،-معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العربي ،371/ 1 ،الطبعة:
األوىل ،عدد األجزاء ،2 :عامل الكتب ،القاهرة2008 - ،م.
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يعرفه بأنه( :جمموعة القواعد الصادرة عن ُم َش ِّرع دستوري ،واليت تنظم عمل السلطات العامة يف
الدولة ،وتتناول احلريات واحلقوق األساسية للمواطنني ،وكيفية وآليات محايتها).

(((

وإن مضمون وثيقة املدينة شبيه بالدستور يف الدول احلديثة ،ذلك َّ
َّ
أن وظيفة الدستور تنظيم
شؤون االجتماع السياسي بني املكونات الرئيسة لألمة -يف التعبري اإلسالمي -أو الشعب يف
التعبري القانوني اجلديد ،ولذا فمن املنطقي أ ْن يكتب عليه الصالة والسالم تلك الوثيقة لتحقيق
هذا املقصد املهم ،فمجتمع يثرب مل يكن متجانساً دينياً ،فباإلضافة إىل قبيليت األوس واخلزرج
العربيتني ،كان يقطنها ثالث فرق من اليهود؛ بنو قريضة ،وبنو النضري ،وبنو قينقاع ،فاجتمعت
الدواعي لتنظيم شؤون االجتماع السياسي احلقوقي بني فرقاء اجملتمع الوليد ،بعد اكتمال هجرة
املسلمني إىل يثرب ،ووصول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،لرحابها الطاهر ،وإنشائه كياناً سياسياً
جديداً ،وتغيريه المسها من يثرب إىل املدينة ،لذلك كتب عليه الصالة والسالم وثيقة املدينة املنورة.
ووثيقة املدينة من حيث أصل وجودها تارخيياً ثابتة مبا ال يدع ً
جماال للشك ،فال خيتلف أحد من
العلماء يف أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،كتب تلك الوثيقة ،وأصلها وارد يف الصحيحني(((،
وبنودها واردة يف السرية النبوية البن إسحق دون سند ،ولكن وردت مسندة يف بعض كتب السنن،
وقد اختلف علماء احلديث يف تصحيح سند تلك البنود التفصيلية عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
َّص ذلك عدد من العلماء ،ومنهم من ألف يف تلك الوثيقة على سبيل االنفراد
وسلم ،وقد محَ َ
والتخصيص ،ومن ذلك:

 .1فيضي ،حممد ،تعريف الدستور.http://mawdoo3.com ،
ِ
اهلل َعنْهَُ ،ق َ
الُ :قْل ُت ِل َعِل ّيَ ٍ،ر ِض َي ُ
 .2ف َع ْن أَِبي ُج َحيْ َفَةَ ،ر ِض َي ُ
لاَّ
اهلل َعنْهُ :ه ْ
َل ِعنْد ُ
َاب اهللِ؟
َك ْم َش ْيٌء ِم َن ال َو ْحي إِ َما فيِ ِكت ِ
(ال َو َّال ِذي َفَل َق َ
الَ :
َق َ
احلبََّةَ ،وَب َرأَ النَّ َس َمَةَ ،ما أَ ْعَل ُمُه إلاَّ َف ْه ًما ُي ْع ِطيِه ُ
الص ِحي َفِة)ُ ،قْل ُت:
اهلل َر ُجلاً فيِ الُق ْرآ ِنَ ،و َما فيِ َه ِذهِ َّ
ِ
اك َ
الص ِحي َفِة ؟ َق َ
ال( :ال َع ْق ُلَ ،وَف َك ُ
األ ِسريَ ،وأَ ْن َال ُي ْقت َ
َل ُم ْسِل ٌم ِب َكاِفر) (صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري،
َو َما فيِ َّ
ِ
اك َ
األ ِسري)ِ.
َب ُ
اب َف َك ِ
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 .1الدكتور أكرم ضياء العمري ،يف كتابه املهم( :السرية النبوية الصحيحة :حماولة لتطبيق قواعد
احملدثني يف نقد روايات السرية النبوية) ،فقد تتبع هذه الوثيقة سنداَ ومتناَ ،وخرج بنتيجة مفادها
أن الوثيقة ببنودها املذكورة ،وإن مل يصل إسنادها إىل درجة الصحة حسب قواعد علماء احلديث،
تتضافر الشواهد على رجحان صحتها ،من حيث ورودها بأكثر من إسناد ،وورد أجزاء منها يف كتب
الصحاح والسنن واملسانيد ،وكون صيغتها قريبة من أسلوب الكتابة زمن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،باإلضافة إىل اتفاق العلماء حول أصل وجودها.

(((

 .2الدكتور جاسم حممد راشد العيساوي ،يف رسالته للماجستري بعنوان( :الوثيقة النبوية واألحكام
الشرعية املستفادة منها) ،وقد خرج بنتيجة مفادها أن الوثيقة تصل إىل درجة احلسن ،وفق ضوابط
الرواية عند علماء احلديث ،ومما قاله يف اخلامتة بعد إشارته إىل اختالف علماء احلديث يف حكم
وخرجتها ،فتبني
إسنادها( :لكين بعد أو وفقت للعثور على أكثر من طريق هلا ،تتبعت هذه الطرقَّ ،
لنا بذلك ثبوت نسبة هذه الوثيقة إىل النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وجمموع طرقها ال تنزل عن مرتبة
احلسن ،كما أن كثرياً من بنودها روتها كتب السنة املعتمدة ،فإذا اجتمعت هذه الطرق كلها ،فإنها
قد ترتفع بذلك إىل مرتبة الصحيح لغريه).

(((

 .3الشيخ حممد صاحل السامرائي ،يف حبثه( :أثر التخطيط النبوي يف بناء اجملتمع املدني).
 .4د .خالد سليمان الفهداوي ،يف حبثه (الفقه السياسي للوثائق النبوية).
 .5د .حاكم املطريي ،يف حبثه (صحيفة املدينة بني االتصال واإلرسال).

(((

 .1العمري ،د .أكرم ضياء ،السرية النبوية الصحيحة :حماولة لتطبيق قواعد احملدثني يف نقد روايات السرية النبوية،
ج  ،1ص  275وما بعدها ،الطبعة السادسة ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة1994 ،م.
 .2العيساوي ،جاسم حممد راشد ،الوثيقة النبوية واألحكام الشرعية املستفادة منها ،ص  ،186الطبعة األوىل ،دار
الصحابة ،اإلمارات العربية املتحدة – الشارقة 2006م.
 .3املطريي ،د .حاكم (صحيفة املدينة بني االتصال واإلرسال) دراسة حديثية ،املوقع اإللكرتوني:
http://www.dr-hakem.com
32

وثيقة املدينة أول دستور مكتوب

 .6حممد محيد اهلل ،يف كتابه املهم (جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة)(((،
وهذا من أفضل الكتب يف املوضوع ،فقد مجع عدداً كبرياً من الوثائق النبوية وحققها ،منها هذه
الوثيقة الشهرية بوثيقة املدينة ،ومن يطالع بنود هذه الوثيقة املهمة اليت تزيد عن اخلمسني بنداً
يتبدى له مدى رقي الفكر اإلسالمي يف إدارة الشأن العام ،ويكفي إيراد عدد قليل جداً من تلك
البنود للتدليل على ذلك السمو يف التنظيم القانوني للمجتمع اإلسالمي الوليد ،وننقل بعضاً
من تلك البنود اعتماداً على املقارنة بني مصدرين:
األول :هو كتاب حممد محيد اهلل املذكور.
الثاني :موقع شبكة قوانني الشرق ،الذي أورد نصوص صحيفة املدينة مشكلة ومفسرة حتت
اسم( :دستور املدينة املنورة)((( .
البند
بيِ
َ
َاب ِم ْن محَُ ّم ٍد النّ ّ ،صلى اهلل
هذا ِكت ٌ
لمُْ
لمُْ
ني َوا ْسِل ِم َ
عليه وسلمَ ،بينْ َ ا ْؤ ِمنِ َ
ني
َ
ْر َبَ ،و َم ْن تبِ َع ُه ْم
ش ويَث ِ
ِم ْن ُق َريْ ٍ
َفَل ِح َق ِب ِه ْم َو َجا َه َد َم َع ُه ْم :
اس
إن ُ
ّه ْم ُأ ّمٌة َو ِ
اح َدةٌ ِم ْن دُو ِن النّ ِ
اجُرو َن ِم ْن ُق َريْش عَ
َلى ِرْب َعتِ ِه ْم
المُْ َه ِ
ٍ
َه ْم َو ُه ْم يَ ْف ُدو َن عَاِنيَ ُه ْم
يَتَ َعاَقُلو َن َبيْن ُ
لمُْ
ْ
وف َوال ِق ْس ِط َبينْ َ ا ْؤ ِمنِ َ
ني -
ِبالمَْْعُر ِ

الشرح

الداللة

مجاعة واحدة

األمة اإلسالمية فوق القبلية:

ِرْب َعتِ ِه ْم :أماكن إقامتهم باملدينة.
يَتَ َعاَقُلو َن :يتكافلون ويتناصرون
ويتعاونون فيما جيب عليهم من
الديات .عَاِنيَ ُه ْم :أسريهم

التكافل االجتماعي بني فصائل
الشعب

 .1محيد اهلل ،حممد( ،جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة) صفحة  58وما بعدها ،الطبعة اخلامسة ،دار

النفائس ،عمان1985 ،م.

 .2انظر الرابطhttp://site.eastlaws.com/Dostor/DostorElmadina/Dostor_Elmadian_Show :
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ني لاَ يَرُْ
َوإِ ّن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ت ُكو َن ُم ْف َر ًحا
وف فيِ ِفدَاٍء
َبيْن ُ
َه ْم أَ ْن ُي ْع ُطوُه ِبالمَْْعُر ِ
َ
أ ْو َع ْق ٍل
ني عَ
ني المُْتّ ِق َ
َوإِ ّن المُْ ْؤ ِمنِ َ
َلى َم ْن َب َغى
َ
ُ
ْ
َسي َعَة ظلم أ ْو إْثم
ِمن ُ
ْه ْم أَ ْو اْبتَ َغى د ِ
لمٍُْ
أَ ْو ُع ْد َوا ٍن ،أَ ْو َف َساٍد َبينْ َ ا ْؤ ِمنِنيَ
َوإ ّن أَيْ ِديَ ُه ْم عَ
َليِْه جمَ ِي ًعاَ ،وَل ْو َكا َن
ِ
َوَل َد أَ َح ِد ِه ْم

وأن ذمة اهلل واحدة جيري عليهم
أدناهم ،وأن املؤمنني بعضهم موالي
بعض دون الناس.
َوإَِنُه َم ْن َتبِ َعنَا ِم ْن يَ ُهوَد َفإِ ّن َلُه
ني َولاَ
النّ ْص َر َوالأُْ ْس َوةَ َغيرَْ َم ْظُلو ِم َ
ين عَ
َليْ ِه ْم
َاص ِر َ
ُمتَن َ
َوإِ ّن اْليَ ُهوَد ُينْ ِفُقو َن َم َع المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني َما
دَاُموا محَُا َرِب َ
ني

املؤمنني كل من آمن باهلل ورسوله ال
يرتكون أمراً مفرحاً (مادياً – معنوياً)
أن يعطوا منه باملعروف لباقي
املسلمني تضحية يف سبيل اهلل
ونصره للضعفاء

التكافل االجتماعي بني فصائل
الشعب

كل من آمن يتصدى مع املؤمنني
ملن ظلم واعتدى أو ابتغى وأراد
نوعاً من أنواع الظلم أو ارتكب ما
خيالف شرع اهلل من ذنوب وآثام

ردع اخلائنني للعهود

احرتام أمان املسلم
إن من دخل اإلسالم من اليهود
له نفس احلقوق من محاية ومساعدة
ومناصرة دون وقوع أي ظلم عليهم
أو حتيز ومتييز عنصري ضدهم من
باقي املؤمنني.

محاية أهل الذمة واألقليات غري
اإلسالمية

يهود املدينة يتحملون نفقات الدفاع
التزام غري املسلمني بنفقات
مثل باقي سكان املدينة مادامت هناك
الدفاع عن املدينة مثل املسلمني.
حرب على املدينة.

إن يهود بين عوف له مثل ما
َوإِ ّن يَ ُهوَد َب َع ْو ٍف ُأ ّمٌة َم َع المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني للمؤمنني منهم مجاعة مع املؤمنني
نيِ
وهلم دينهم وللمسلمني دينهم
ُه ْم
ُه ْم َوِلْل ُم ْسِل َمينْ ِ ِدين ُ
ِلْليَ ُهوِد ِدين ُ
وكذلك عبيدهم إال من ظلم
يه ْم َوأَْنُف ُس ُه ْم إلاّ َم ْن َظَل َم
َم َواِل ِ
َ
لاَ
َ
لاّ
وارتكب الفاحشة فإنه قد أهلك
َوأَِث َم َفإِّنُه ُيوِت ُغ إ َن ْف َسُه َوأ ْهل
نفسه وأهل بيته (أقاربه) بظلمه هذا
َبيْتِِه
وارتكابه تلك اجلرمية.

وإنه إذا حدثت مشكلة أو خالف
الص ِحي َفِة
َوإِّنُه َما َكا َن َبينْ َ أَ ْه ِل َه ِذهِ ّ
أو شجار خياف شره على اإلسالم
اشتِ َجار يخَُ ُ
َث أَ ْو ْ
اف َف َساُدُه
ِم ْن َحد ٍ
واملسلمني فإن احلكم فيه لشرع اهلل
لىَ
لىَ
َفإِ ّن َم َرّدُه إ اهللِ َع ّز َو َج ّل َوإ محَُم ٍد
ّ ُ َ ِ ّ ّ ولرسول اهلل (احلاكم) ،صلى اهلل عليه
َر ُسو ِل اهللِ َصلى اهلل عَليِْه َو َسل َم،
وسلم ،ليحكم بينهم فيما حدث من
َوإ ّن اهللَ عَ
َلى أَْت َقى َما فيِ َه ِذهِ
ِ
خالف ،واهلل شاهد على ما يف هذه
َ
َ
الص ِحيفِة َوأَب ّرهِ
ّ
الصحيفة من قوانني وشرائع.
34

حرية االعتقاد وممارسة الشعائر
مكفولة لكل فصائل الشعب

املرجعية للشريعة يف حل
اخلالفات بني األطراف املؤلفة
لألمة
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َوإِّنُه َم ْن َخ َر َج آ ِم ٌنَ ،و َم ْن َق َع َد آ ِم ٌن
ِبالمَِْدينَِة ،إلاّ َم ْن َظَل َم أَ ْو أَِث َمَ ،وإِ ّن
اهللَ َجا ٌر لمَِ ْن َب ّر َواّت َقى ،محَُ ّم ٍد َر ُسولُ
اهلل عَ
اهللِ َصّلى ُ
َليِْه َو َسّل َم

تتبدى األهمية التارخيية هلذه الوثيقة من تعدد البنود الواردة فيها ،وإحاطتها بالشؤون القانونية
واإلدارية واألخالقية للمجتمع املدني كله ،ولقد كانت هذه الوثيقة مدار عناية املستشرقني ،والتفت
هلا عدد من الباحثني املسلمني مؤخراً ،وكتبت رسائل علمية كما أسلفت.
إن عدداً من املستشرقني تناولوا الصحيفة بالبحث والدراسة ،يقول الدكتور صاحل العلي( :كانت
الصحيفة موضوع حبث عدد من احملدثني ،وخباصة املستشرقني .فبحثها عدد منهم ضمن دراستهم
لسرية الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأفرد بعضهم هلا دراسات خاصة ،نشرت بشكل مقاالت،
لني بول ووهلاوزن ،وكايت انيوموللر ،وجرمه وجميد خدوري ويوسف هل .وأحدث الدراسات عنها
ما كتبه آربري (الدين يف املشرق األوسط) ( كمربج  ،)21 - 3 / 21وسارجنت يف جملة اإلسالم
 ،6 - 3/ 2 - 1/ 8ويف حبثه املستوعب املعنون (السنة اجلامعة) املنشور يف جملة مدرسة اللغات
الشرقية جبامعة لندن ،سنة  1972ص 24 - 4ثم نشر جل حبثاً عنها يف (احلوليات اليهودية) سنة
.)1974

(((

بالرغم من أن كثرياً من دراسات املستشرقني تتسم باإلغراض ،وانعدام احلياد العلمي((( ،الذي
يتبدى يف هذا السياق حبرص عدد منهم على التشكيك يف كون غدر اليهود ،ونقضهم للمعاهدة مع
 .1العلي ،د .صاحل أمحد ،صحيفة الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ألهل املدينة دراسة حملتواها وداللتها على تنظيمهم،
حبث منشور يف جملة جممع اللغة العربية األردني ،انظرhttp://www.majma.org.jo/majma/index. :
php/2009-02-10-09-36-00/274-64-1.html
 .2العنزي ،حممد ،معظم املستشرقني ينكرون تهمة تآمر يهود بين النضري على النيب ،حبث منشور يف موقع جامعة
امللك سعود بن عبد العزيز ،الرابط اإللكرتونيhttp://rs.ksu.edu.sa/19355.html :
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املسلمني هو الدافع وراء إخراجهم من املدينة املنورة ،إال أن هذا االهتمام بوثيقة املدينة يدل على
غناها املعريف ،وريادتها يف شأن القانون العام.
أما يف جانب الباحثني املسلمني ،فقد تعرضت هذه الوثيقة لعدم االكرتاث العلمي يف القديم،
ولقد شكك فيها عدد من العلماء ،ويبدو أن مرد ذلك التشكيك يرجع جزئياً إىل إهمال موضوعها
عملياً يف سياق التطور السياسي للمجتمع املسلم ،فالوثيقة أشبه ما تكون بدستور مدني لدولة
مدنية ،ليس فيه إال اتفاق بني مجاعات متعددة على تكوين أمة ،وتبني االلتزامات املتبادلة بني تلك
اجلماعات جتاه هذه األمة الوليدة ،ولكن أبنية اجملتمع الفكرية والعملية كلتيهما مل تتطورا بعد وفاة
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،لبناء نظام سياسي مستقر ،مرجعيته إرادة األمة ،كما هو مستخلص
من هذه الوثيقة املهمة ،ويستثنى من ذلك فرتة اخلالفة الراشدة اليت مل تتجاوز الثالثني عاماً.
ورمبا أن هناك سبباً آخر لقلة االهتمام بتلك الوثيقة ،وهو أن التعايش السلمي ،والتعاون املدني
ً
طويال ،واألسباب التارخيية
بني املسلمني واليهود الذي أرسته هذه الوثيقة مل ُيقدّر له االستمرار
معروفة يف ذلك ،فاليهود مل يكونوا مهيئني البتة للوفاء بالتزاماتهم يف تلك الوثيقة ،لقد كان حيول
بينهم وبني ذلك عوامل عديدة ،من أهمها مقدار كراهيتهم جململ الدعوة احملمدية ،كراهية امتزجت
فيها خيبة األمل العميقة مع احلسد ،أما خيبة األمل فألنهم كانوا يتوقعون خروج آخر الرسل منهم
ال من العرب األميني ،فكان ما ال حيبون ،وخرج الرسول من غريهم ،ولقد بني سبحانه وتعاىل طبيعة

نفسيتهم املظلمة بقوله عز من قائلَ { :وَّد َكثِريٌ ِم ْن أَ ْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب لَ ْو �َي ُرُّدونَ ُك ْم ِم ْن �َب ْع ِد إِميَانِ ُك ْم ُك َّفا ًرا
اللُ أِبَ ْم ِرِه إ َّ
ِن هَّ
ت هَّ
ِم ِم ْن �َب ْع ِد َما َ�تَ�بينَّ َ لهَُ ُم حَْ
َح َس ًدا ِم ْن ِع ْن ِد أَْ�نف ِ
اللَ َع َلى
َحوا َح ىَّت يأَْ يِ َ
ال ُّق َفا ْعفُوا َو ْ
اصف ُ
ُسه ْ
ير}(البقرة.)109 :
ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌ
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جاء يف تفسري ابن عطية( :وقال ابن عباس :املراد ابنا أخطب ،حيي وأبو ياسر)((( ،وهما من زعماء

ْت َع ْن َص ِفيَّ َة بِْن ِت
اليهود وكربائهم ،وقصتهم واردة يف السرية ،حيث جاء يف سرية ابن هشامُ ( :ح ِّدث ُ

ُحيَ ِّي بْ ِن أَ ْخ َط َب ،أَ�نَّ َها َقالَ ْتُ :ك ْن ُت أَ َح َّب َولَ ِد أَيِب إلَْي ِهَ ،وإِلىَ َع ِّمي أَيِب اَي ِس ٍر ،لمَْ أَلْ َق ُه َما َق ُّط َم َع َولَ ٍد لهَُ َما
ول هَّ
إلاَّ أَ َخ َذ يِان ُدونَ ُهَ .قالَ ْت�َ :ف َلمَّا َق ِد َم َر ُس ُ
اللِ َص َّلى هللاُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم الْ َم ِدينَةََ ،وَ�ن َز َل ُ�قبَا َء ،يِف بَ يِن َع ْم ِرو

ابْ ِن َع ْو ٍفَ ،غ َدا َع َل ْي ِه أَيِبُ ،حيَ ُّي بْ ُن أَ ْخ َط َبَ ،و َع ِّمي أَبُو اَي ِس ِر بْ ِن أَ ْخ َط َبُ ،م َغ ِّل َسينْ َِ .قالَ ْت�َ :ف َل ْم �َي ْر ِج َعا
وب َّ
لاَ�نينْ ِ َسا ِق َطينْ ِ يمَْ ِشيَ ِ
ُر ِ
ان الهُْ َوْ�ي ىَنَ .قالَ ْت�َ :ف َه ِش ْش ُت
الش ْم ِ
سَ .قالَ ْتَ :فأََ�تيَا َكالَّينْ ِ َك ْس َ
َح ىَّت َك اَان َم َع غ ُ

َت إليََّ َو ِ
اح ٌد ِمْ�ن ُه َماَ ،م َع َما بهِِ َما ِم ْن الْ َغ ِّمَ .قالَ ْتَ :وسمَ ِ ْع ُت َع ِّمي
إلَْي ِه َما َك َما كنت أصنع ،فو هللا َما الَْ�تف َ
ال�َ :ن َع ْم َوا هَّ
ال :أََ�ت ْع ِرُف ُه َوُ�ت ْثبِتُ ُه؟ َق َ
َللَِ ،ق َ
ُول لأِ َ يِب ُحيَ ِّي بْ ِن أَ ْخ َط َب :أَ ُه َو ُه َو؟ َق َ
أَاَب اَي ِس ٍرَ ،و ُه َو �َيق ُ
ال�َ :ن َع ْم،
الَ :ع َدا َوتُ ُه َوا هَّ
ْس َك ِم ْن ُه؟ َق َ
َق َ
الَ :ف َما يِف َ�نف ِ
يت)(((.
َللِ َما بَ ِق ُ
فكيف للتعايش أن يتم مع مثل هؤالء؟! هذا غري ممكن ،فاملعاهدات وحدها ال تصنع سلماً،

والدستور وحده ال يصنع أمة ،والقانون وحده ال حيمي احلقوق ،وإمنا حسن نوايا الفرقاء ،واقتناعهم
بفوائد السالم ،هو ما يسمح للمعاهدات أن تؤتي أكلها ،وإن الوعي بأهمية االنسجام بني
الطوائف يف بوتقة أمة واحدة ،هو ما حيفظ متاسك األمة اجلامعة ،وإن التزام الدولة بتنفيذ القانون
على اجلميع بالسواء هو ما حيفظ حقوق العباد ،وينشر األمن يف البالد ،أما جمرد النصوص املكتوبة،
فال تفي بأي غرض وحدها.
ولكن تبقى هذه النصوص ً
دليال ساطعاً على األفق الواسع للدعوة احملمدية ،واتسامها بقيم
العدل والتسامح ،فهي تقرر نظرياً مسألة احلرية العقدية ،وتلتزم بها عملياً ،فتحافظ على اخلصوصية
 .1ابن عطية ،عبد احلق بن غالب ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،194 / 1 ،احملقق :عبد السالم عبد الشايف
حممد ،الطبعة :األوىل ،دار الكتب العلمية – بريوت1422 ،هـ.
 .2ابن هشام ،عبد امللك بن هشام ،السرية النبوية البن هشام.425 / 1 ،
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االجتماعية للجماعات الدينية ،ضمن بوتقة الكيان اإلسالمي اجلامع.
وإنه جلدير بنا أن نعود لتلك الوثيقة النبوية العظيمة ،نستقي منها القيم اجملتمعية اإلسالمية
السمحة ،ففيها العدل ،وفيها احلرية العقدية ،وفيها التكافل االجتماعي ،وفيها الوحدة الوطنية،
وفيها سيادة حكم الشريعة ،وفيها عموم القانون وجترده ،فمن ذلك كله تستحق وثيقة املدينة أن
تكون سلفاً جململ الدساتري املعاصرة.
فدون اتباع سرية املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف إرساء تلك القيم اخلرية والعاملية ،لن
نتمكن من بناء جمتمع قوي ومتماسك ،.كما ننشد ونتمنى.
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أصول وقواعد

األصول واملبادئ احلاكمة

للتمويل اإلســــالمي
الشيخ نعيم هدهود موسى /إمام وخطيب بوزارة األوقاف
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله،
وبعد؛
فإن الشريعة اإلسالمية ملا كانت خالدةً صاحلًة ،ومصلحًة لكل زمان ومكان ،اتسمت
خبصائص العاملية والواقعية والشمولية ،ومجعت بني الثبات والتطور ،كما وازنت بني
مصلحة الفرد واجلماعة ،من هنا جاءت لتحافظ على مصاحل اخللق ،وتدرأ الفساد والضرر
عنهم ،وتيسر هلم أمورهم ،وترفع احلرج والضيق عنهم ،ومع كل ذلك ،حافظت على العدالة
بني اخللق ،فكانت هذه األمور مبادئ عامًة ،وأصولاً كليًة راعتها الشريعة يف كل أحواهلا
وأطوارها ،ومن مجلة ذلك التمويل اإلسالمي ،فهو داخل يف هذه األصول واملبادئ ،فبقدر
صحيحا شرعيًا مواف ًقا ملقصود الشارع ،وكلما َب ُع َد عن هذه األصول
توافقه معها يكون
ً
واملبادئ َقُر َب من احلظر ،ودخل يف حيز التحريم ،أو الكراهة ،فهي مبثابة امليزان الذي يوزن

به الشيء ،وبناء على ذلك :جيب بيان األصول واملبادئ اليت حتكم التمويل اإلسالمي؛ كي
يتحقق مقصود الشارع منه ،وبيانها على النحو اآلتي:
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املبدأ األول  -األصل يف التمويل جلب املصلحة ودرء املفسدة.
لقد ثبت باالستقراء أن املقصود األعظم من الشريعة هو جلب املصاحل للخلق ،ودرء
املفاسد عنهم ،وهي يف ذلك تراعي مصلحة الفرد اخلاصة ،ومصلحة األمة العامة ،وهذه
املصاحل تنظم حفظ مخسة أمور ،هي :أن حيفظ عليهم دينهم ،وأنفسهم ،وعقوهلم ،ونسلهم،
وماهلم ،فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة ،فهو مصلحة ،وكل ما يفوتها فهو مفسدة،
ودفعها مصلحة(((.
دائما أو غالبًا،
وعليه؛ فإن املصلحة هي :وصف للفعل حيصل به الصالح؛ أي النفع منهً ،
للجمهور أو لآلحاد ،واملفسدة على عكسها متا ًما ،حيث حيصل بها ُّ
دائما أو غالبًا،
الض ُّر ً
للجمهور أو لآلحاد(((.
وإن العقود والتصرفات املالية يف التمويل اإلسالمي تندرج حتت املقاصد احلاجية للشريعة،
اليت ُيفتقر إليها من حيث التوسعة ،ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج ،واملشقة الالحقة
بفوت املطلوب ،فإذا مل تراع هذه املقاصد احلاجية دخل على املكلفني -على اجلملة -احلرج
واملشقة ،ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة ،كما أن بعضها يعد
ضمن املقاصد التحسينية الكمالية.
من هنا أباحت الشريعة عقود القراض ،واملساقاة ،والسلم ،وإلقاء التوابع يف العقد على
املتبوعات ،كثمرة الشجر ،ومال العبد ،وأمرت حبفظ املال من اخلروج عن يد مالكه إىل يد
أخرى من أيدي األمة دون رضا؛ كل ذلك ملا فيه من حاجة الناس إليه ،وجلب املصاحل هلم،
 .1الغزالي :املستصفى ( ،)174/ 2الشاطيب :املوافقات ( ،)12/ 2ابن عاشور :مقاصد الشريعة ص (.)202 ،200
 .2ابن عاشور :مقاصد الشريعة ص (.)203
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وهذا وغريه حفظ ملال األمة ومتويلها من جانب الوجود ،وإقامة األركان(((.
كما أن الشريعة حفظت التمويل من جانب العدم ،فحظرت بعض العقود اليت تؤدي
إىل الفساد والضرر على الفرد واجلماعة ،فحرمت امليسر والربا بأشكاله وألوانه مجيعها،
وبعض البيوع اآلجلة ملا تشتمل عليه من اجلهالة والغرر ،وكذلك ألغت بعض األعواض
عن االعتبار ،كإلغاء دفع العوض على التأجيل ،وهو ربا اجلاهلية ،وإلغاء التعويض على
الضمان ،وعلى بذل اجلاه ،وعلى القرض ،كل ذلك ملا فيه من املفاسد اليت نبه اهلل عز وجل
عليها بقوله{ :إمَِّنَا يُ ِري ُد َّ
ان أَ ْن يُوِق َع �َبْ�ينَ ُك ُم الْ َع َدا َوَة َوالَْ�ب ْغ َضا َء يِف خَْ
ال ْم ِر َوالْ َم ْي ِس ِر َويَ ُص َّدُك ْم َع ْن
الش ْي َط ُ
ِذ ْك ِر هَّ
ون}(املائدة.((()91 :
اللِ َو َع ِن الصَّلاَ ِة َ�ف َه ْل أَْ�نتُ ْم ُمْ�نَ�ت ُه َ
املبدأ الثاني  -األصل يف التمويل العدل:
إن الدين اإلسالمي قائم يف تشريعاته مجيعها على أساس العدل واإلنصاف ،ولقد تكاثرت
أدلة الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة على تقرير مقصد العدل ،وترسيخ قواعده ،فقد
قال اهلل عز وجل{ :إ َّ
ِن هَّ
اس أَ ْن حَْت ُك ُموا
اللَ يأَْ ُم ُرُك ْم أَ ْن ُ�ت َؤُّدوا الأَْ َم اَان ِت إِلىَ أَ ْه ِل َها َوإِذَا َح َك ْمتُ ْم �َبينْ َ النَّ ِ
ان سمَ ِي ًعا بَ ِص ًريا}(النساء ،)58 :ويف صحيح مسلمَ ،ق َ
اللَ نِ ِعمَّا يَ ِع ُظ ُك ْم بِ ِه إ َّ
اِبلْ َع ْد ِل إ َّ
ِن هَّ
ِن هَّ
ال
اللَ َك َ
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَّ :
ُ
(إن املُق ِ
ون يف
ين �َي ْع ِدلُ َ
ْس ِط َ
ني ِع ْن َد هللاِ َع َلى َمنَاب َِر ِم ْن نُورٍ ...الَّ ِذ َ
ِم ،وأَ ْه ِل ْيهِمَ ،وَما َولُ ْوا)(((.
ُح ْك ِمه ْ
 .1الغزالي :املستصفى ( ،)484 - 483/ 2الشاطيب :املوافقات ( ،)22 - 21/ 2ابن عاشور :مقاصد الشريعة،

ص(.)223
 .2ابن تيمية :القواعد النورانية ص ( ،)189ابن عاشور :مقاصد الشريعة ،ص (.)224 - 221
 .3صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل ،وعقوبة اجلائر ،واحلث على الرفق بالرعية ،والنهي عن
إدخال املشقة عليهم.
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وإن من مقتضيات العدل التعامل بني الناس على أساس املصلحة املتبادلة ،دون أن يشوبها
نوع غرر ،أو ظلم ،سواء على الفرد ،أم على اجملتمع؛ ألن ذلك هو املقصد الذي توخاه الشارع
يف تشريع العقود والتصرفات ،فتحقيق النفع العام واخلاص مطلوب للشارع ومقصود ،كما
أن ترك الظلم واجلور ،والبعد عن الغش والغرر مقصود أيضاً.
وملا كانت املعامالت بني الناس مبنية على املشاحة ،جعل اهلل عز وجل األصل يف العقود
العدل؛ حتى ال يبغي أحد على أحد ،وال يظلم بعضهم بعضاً ،فما كان من العقود حيقق هذا
املقصد كان مباحاً ،وما كان منها خيالف هذا األصل ويناقضه حرمه ومنعه.
ومن هنا جاءت الشريعة باآلداب احلسنة ،فيما حيتاج إليه الناس من العادات واملعامالت
فأباحته؛ كالبيع ،واهلبة ،واإلجارة ،واملزارعة ،واملساقاة ،وغريها ،وأوجبت ما ال بد منه ،واستحبت
ما فيه مصلحة راجحة ،يف أنواع هذه املعامالت ،ومقاديرها ،وصفاتها ،وكذلك حرمت ما فيه
فساد وظلم ،وكرهت ما ال ينبغي ،فحرمت الربا ،وامليسر اللذين هما أساس أكل املال
ِّ
والصد عن سبيل اهلل عز وجل ،وما نهى عنه النيب،
بالباطل؛ ملا يورثاه من العداوة والبغضاء،
السنِ َ
ني
صلى اهلل عليه وسلم ،من املعامالت؛ كبيع الغرر ،وبيع الثمر قبل ُب ُد ِّو صالحه ،وبيع ِّ

َوَبيْ ِع َحبَ ِل الحْ َبََلِة ،وبيع املزابنة ،واحملاقلة(((،وحنو ذلك :هي داخلة إما يف الربا ،وإما يف امليسر

(((
(((

وكذلك إذا تلف املعقود عليه قبل القبض تلفاً ال ضمان فيه انفسخ العقد ،وإن كان فيه

الضمان كان يف العقد اخليار ،وكذلك سائر الوجوه اليت يتعذر فيها حصول املقصود بالعقد
الز ْر ُع باْل َق ْمحَ ،و ْ ْ لأَْ
ض ِباْل َق ْمح ،صحيح مسلم،
اع ثمََُر النَّ ْخ ِل ِبالتَّ ْم ِرَ ،والمْحَُاَقَلُة :أَ ْن يباع
َ .1والمُْزَاَبنَُة :أَ ْن ُيبَ َ
استِك َراُء ا ْر ِ
ِ
َُ َ َّ ِ ِ
كتاب البيوع ،باب حتريم بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا.
 .2انظر :ابن تيمية :القواعد النورانية ص ( ،)189 ،169 - 168 ،165جمموع الفتاوى (.)510/ 20
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املبيع ،أو املُ ْستَأْ َجُر ،أو يفلس البائع بالثمن ،وهذا األصل
من غري إياس؛ مثل أن ُي َ
غصب ُ
مستقر يف مجيع املعاوضات(((.
ومن جانب آخر ،فقد قال احلنفية بفسخ العقود باألعذار الطارئة على العقد ،حيث يتضرر
منه العاقد مع بقاء العقد ،وال يندفع الضرر دون الفسخ(((.
فإن املتعاقد الذي قام العذر يف جانبه ،لو أجرب على تنفيذ العقد نتيجة لتمسك املتعاقد
اآلخر حبقه الذي اكتسبه بالعقد؛ ألدى ذلك إىل ضرر يلحق باملعذور ،والختل ميزان التعادل
بينهما ،وهو الذي حيرص الشارع على إقامته ،فيعد استعماله حلقه يف مثل هذه احلال تعسفاً،
بالنظر إىل نتيجته ومآله.
وأيضاً لو كان من يطلب إليه تنفيذ العقد مع قيام العذر ،يعلم بالضرر الذي يلحق به من
جراء هذا التنفيذ ،ملا أقدم على العقد ،وألن يف تنفيذ العقد مع قيام حالة العذر إجباراً على
حتمل ضرر مل يلتزم بالعقد ،والشريعة ال تقره(((.
كما أن احلاجة تدعو إىل الفسخ عند وجود العذر من اجلانبني ،وليس من جانب واحد ،كما
يف موت أحد العاقدين ،أو مرض الظئر ،أو مرض الدابة ،فلكل واحد اخليار حينئذ يف فسخ
العقد ،أو إبقائه ،وهذا نظر إىل التعادل من الطرفني(((.
وكذلك وضع اجلوائح((( يف الثمار عند املالكية واحلنابلة ،حيث إن الثمار إذا تلفت بعد
 .1ابن تيمية :جمموع الفتاوى (.)146 - 145/ 30
 .2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)34 - 29 /6السرخسي :املبسوط ( ،)6 ،2/ 16ابن عابدين :رد احملتار على
الدر املختار (.)110/ 9
 .3الدريين :احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ،ص (.)144
 .4انظر :السرخسي :املبسوط (.)5/ 16
 .5اجلوائح مجع جائحة :وهي اآلفة اليت تهلك الثمار واألموال ،وتستأصلها ،وكل مصيبة عظيمة ،وفتنة مبرية .ابن
األثري :النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)312 - 311/ 1
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البيع جبائحة هلكت من ضمان البائع ،فيوضع عن املشرتي بقدر ما أهلكته اجلائحة ،وذلك
أن املشرتي للثمرة إمنا يتمكن من جذاذها عند كماهلا ونضجها ،ال عند العقد(((.
من هنا جاء حديث النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي رواه مسلم يف صحيحه ،عن جابر
ابن عبد اهلل ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ( :لَ ْو بِ ْع َت ِم ْن أَ ِخ َ
يك
ثمََ ًراَ ،فأَ َصا�َب ْت ُه َجائِ َحةٌ�َ ،فلاَ حَيِ ُّل لَ َك أَ ْن تأَْ ُخ َذ ِم ْن ُه َشْ�يئًا بمَِ تأَْ ُخ ُذ َم َ
ال أَ ِخ َ
يك بِ َغيرْ ِ َح ٍّق)((( .ويف رواية له
عنه ،صلى اهلل عليه وسلم( :أَ َّن النَّبيََِّ ،ص َّلى هَّ
اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،أَ َم َر بِ َو ْض ِع جَْ
ال َوائِ ِح)(((.

وقد اتفق فقهاء املالكية واحلنابلة على أن اآلفات السماوية مثل الربد ،والقحط ،والعفن
جائحة ،وكذلك العطش ،خبالف ما أصاب من وضع اآلدميني ،كما أن هناك خالفاً فيما جتب
فيه اجلائحة من البقول والثمار ،ويف املقدار من الثلث ،أو ما دونه(((.
فوضع اجلوائح على هذا الشأن يقرر مبدأ العدل ،ويرسخ قواعده ،ذلك أن النيب ،صلى اهلل
عليه وسلم ،نبه على أن الثمر الذي أصابته جائحة ال دخل للمشرتي فيها ،ومل يتسلمها ،ومل
يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه ،حيث إن قبض كل شيء حبسبه ،كيف
يأخذ البائع مال أخيه بغري حق ،فهو ظلم وجور ،ال تأتي الشريعة السمحة به ،فمقتضى
العدل أن يوضع عن املشرتي بقدر ما أحدثت اجلائحة ،ذلك أن قبض الثمار وجذاذها إمنا
 .1ابن رشد :بداية اجملتهد ( ،)188 ،186/ 2وابن جزي :القوانني الفقهية ( ،)412وابن قدامة :املغين (،)178/ 6
جمموع الفتاوى ( ،)163 - 144/ 30والزحيلي :نظرية الضرورة الشرعية ،ص ( ،)309 - 306والفقه اإلسالمي
وأدلته ( ،)303/ 4قباني :نظرية الظروف الطارئة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ( ،163وما بعدها)،
والدريين :احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده ،ص (.)145 - 144

 .2صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب وضع اجلوائح.
 .3التخريج نفسه.
 .4ابن رشد :بداية اجملتهد ( ،)188 ،186/ 2وابن قدامة :املغين ( ،)178/ 6والدريين :احلق ومدى سلطان الدولة
يف تقييده.)145 - 144( ،
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يكون عند كمال نضجها ،فإذا محلنا املشرتي ضمان ذلك ،فإننا جنانب العدل الذي جاءت به
الشريعة ،حيث أباحت بيع الثمار بعد بدو صالحها ،وقبل كمال نضجها؛ ألنه بذلك تقوم
مصلحة الناس(((.
املبدأ الثالث  -األصل يف التمويل التيسري ورفع احلرج:
إن اهلل ،عز وجل ،جعل دين اإلسالم قائم على الفطرة ،وهي احلنيفية السمحة ،اليت ال
ضيق فيها ،وال حرج ،بل هي حنيفية التوحيد ،مسحة العمل ،وقد أراد اهلل ،عز وجل ،أن تكون
ً
سهال يسرياً ،وال يكون ذلك
الشريعة عامة ودائمة ،فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بني األمة
إال إذا انتفى عنها اإلعنات والتشدد ،فكانت بسماحتها ويسرها َ
أش ّد مالءمًة للنفوس؛ ألن
فيها إراحة للنفوس يف حالي ُخويْ َصتِها وجمتمعها ،حيث إن الناس قد جبلوا على حب الرفق
والتيسري ،وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الغراء ،ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع(((.
ِك ُم الْيُ ْس َر َولاَ يُ ِري ُد ب ُ
اللُ ب ُ
قال اهلل تعاىل{ :يُ ِري ُد هَّ
ِك ُم الْ ُع ْس َر}(.البقرة ،)185 :وقال تعاىلَ {:وَما َج َع َل
ين ِم ْن َح َر ٍج}(.احلج.)78 :
َع َل ْي ُك ْم يِف ال ِّد ِ
ويف صحيح البخاري ،عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال:

(إ َّ
ين يُ ْس ٌر َولَ ْن يُ َش َّ
الر ْو َح ِة
استَ ِعينُوا اِبلْ َغ ْد َوِة َو َّ
ين أَ َح ٌد إِلاَّ َغ َلبَ ُهَ ،ف َس ِّد ُدوا َوَقا ِربُوا َوأَبْ ِش ُروا َو ْ
اد ال ِّد َ
ِن ال ِّد َ
َو َش ْي ٍء ِم ْن ُّ
الد جَْل ِة)((( ،ويف الصحيحني من حديث أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،أن النيب،
صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :يَ ِّس ُروا َولاَ ُ�ت َع ِّس ُروا َوبَ ِّش ُروا َولاَ ُ�تَ�ن ِّف ُروا)(((.
 .1ابن تيمية :القواعد النورانية ( ،)192جمموع الفتاوى ( ،)147/ 30ابن القيم :إعالم املوقعني (.)185 - 182/ 4
 .2انظر :ابن القيم :إعالم املوقعني ( ،)137/ 5الشاطيب :املوافقات ( ،)520/ 1السيوطي :األشباه والنظائر (،128/ 1
وما بعدها) ،ابن جنيم :األشباه والنظائر ( ،)64ابن عاشور :مقاصد الشريعة ،ص (.)199 - 198
 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب الدين يسر.

 .4صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب ما كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا.
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السَلم
ومن باب التيسري ،ورفع احلرج ،والتخفيف على الناس يف التمويل ،شرع بيع َ

وهو موصوف يف الذمة مع النهي عن بيع الغرر ،وشرع اخليار يف البيع ملا كان يقع غالباً من
ترو ،وحيصل فيه الندم ،فيشق على العاقدَ ،ف َس َّه َل الشارع ذلك عليه ،جبواز الفسخ يف
غري ٍ
جملسه ،وشرع له أيضاً شرطه ثالثة أيام ،وشرع الرد بالعيب ،وشرع بيع املقاثي ،واملطابخ،
والباذجنان وأشباهها ،وإن كانت معدومة يف األرض ال ترى؛ فإنه ال ميكن بيعها إال على هذا
الوجه ،وكذلك شرعت املزارعة ،واملساقاة ،واإلجارة ،والقراض ،والعارية ،والوديعة؛ ملا يف
حترميها من الفساد الذي ال يطاق ،وكذلك للمشقة العظيمة يف أن كل أحد ال ينتفع إال مبا
هو ملكه ،وال يستويف إال ممن عليه حقه ،وال يأخذه إال بكماله ،وال يتعاطى أموره إال بنفسه،
َف َس َّه َل األمر بإباحة االنتفاع مبلك الغري بهذه العقود وبغريها ،ومن ذلك ً
أيضا جواز العقود
اجلائزة؛ ألن لزومها يّ ُش ُّق ،ويكون سبباً لعدم تعاطيها ،وكذلك لزوم العقود الالزمة ،وإال مل

يستقر بيع وال غريه(*).
(((

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

* انظر :ابن تيمية :القواعد النورانية ص ( ،)205 - 204ابن القيم :إعالم املوقعني (5 ،212 - 211 ،59/ 3
 ،)396/السيوطي :األشباه والنظائر ( ،)135 - 134/ 1وانظر :ابن جنيم :األشباه والنظائر (.)68
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أصول وقواعد

التقليد منه ما هو ضرورة وواجب
وصواب ومنه ما هو خلط وخطأ وضباب
د .محزة ذيب مصطفى /جامعة القدس /مدير مركز القدس للدراسات واإلعالم اإلسالمي
معلوم أن اإلنسان مدني بطبعه ،وأن اإلنسان لن يستطيع العيش دون أخيه اإلنسان ،واحلياة
مشرتكة بني بين البشر ،ال ينفرد شخص دون شخص ،وال قوم دون آخر ،وال شعب أو قطر دون
سواه ،وهناك أمور كثرية يف احلياة ،هي قواسم مشرتكة بني الناس مجيعاً ،وال سيما األمور املادية
والصناعية والتجارية ووسائل العيش ،واستخدام ما حيتاج إليه اإلنسان يف حياته اخلاصة بل العامة،
وكذلك العلوم واملعارف والثقافة ،وغري ذلك كثري مما هي قواسم مشرتكة بني بين البشر ،ال ينفرد
فيها شعب ،أو دولة أو أمة ،ومن هنا نشأ املثل السائر (العلم رحم بني أهله).
من هنا؛ ال يصح حبال أن يغلق شعب ،أو تغلق دولة ،أو أمة على نفسها الباب ،دون الشعوب
والدول واألمم األخرى .وكل شعب أو دولة أو أمة من األمم ،أغلقت أبوابها دون اآلخرين،
وعكفت على ذاتها ،وانكفأت على نفسها ،وظنت أنها مبا عندها من علم ،أو قوة ،أو تقدم ،أو
تطور تستغين عن سواها من الناس ،فهذه الدولة أو األمة من الناس ،ستنهار وستنتهي ،وتندثر
ال حمالة ،ولن يكتب هلا البقاء ،ولن تكتب هلا االستمرارية .من هنا ومنذ الوهلة األوىل لإلسالم
احلنيف ،حيث الدين اجلديد للبشرية والثقافة املستجدة ،والفكر احلديث يف حينه ،وفلسفة احلياة
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اليت يتوجب أن يكون عليها الناس بعد هذا الدين ،وهذا الفكر ،وهذه الثقافة ،فمنذ الوهلة األوىل،
انفتح اإلسالم على غريه من الثقافات اليت كانت سائدة ،سواء أكانت ذات جذر ديين؛ كالنصرانية
أم اليهودية ،أم ذات جذر معريف وعلمي ،كالثقافة اليونانية ،والفارسية ،واهلندية ،وغريها.
ومن اجلميل يف هذا السياق ما قاله العالمة ابن خلدون ،وضرب له مث ً
ال على ضرورة التعاون
البشري ،وأن الناس اليستغين بعضهم عن بعض ،مبثل بسيط جداً ،ولكنه مهم جداً يف الوقت ذاته،
حيث قال :لو ضربنا ً
مثال على التعاون البشري فيما بينهم برغيف خبز .فكم من األيدي تعاورت
عليه ،واشرتكت يف جتهيزه حتى وصل إىل الفم .فقال :هناك مزارع حرث األرض ،وهناك من صنع
احملراث ،وهناك من النجارين واحلدادين ،الذين اشرتكوا يف تصنيع مكونات احملراث ،وهناك املنجل
الذي حصد فيه الزرع ،فمن صنع هذا املنجل؟ وهناك من استخرج القمح من سنابله ،فمن صنع
اآلالت اليت استخرجت القمح من خالهلا من سنابلها؟ وهناك من طحن القمح ،فمن صنع حجر
الطاحون؟ ومن صنع اإلناء الذي ُعجن فيه الطحني؟ وهكذا دواليك ،مبعنى هناك عشرات أو مئات
األيدي اشرتكت كي يصل رغيف اخلبز إىل فم اإلنسان ،وعلى ذلك تقاس احلياة كلها ،فمن يستغين
إذن عن الناس؟ وأي قوم أو شعب يستغين بنفسه عن اآلخرين؟ وأي الدول اليت تستطيع أن تغلق
على نفسها بابها وحدودها؟
القصد من ذلك أن الناس بعضهم حيتاج إىل بعض ،وبعضهم ال يستغين عن بعض ،وهذا يف جمال
وسائل احلياة ،وسبل العيش ،واملاديات ،والصناعات ،والعلم ،واملعرفة ،يف شتى جماالت العلم ،كما
أسلفنا قبل قليل.
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وهنا البد من أن يأخذ الناس بعضهم من بعض ،وحياكي بعضهم بعضاً ،وال بأس هنا من
التقليد ،بل التقليد هنا واجب وضرورة ،وال بد منه .وإال غدا اإلنسان متخلفاً متقوقعاً ال فائدة منه
لآلخرين ،بل سيبقى بال فائدة حتى لنفسه ،وهذا مجُ ِه ٌز على العقل والنفس .وهناك من التقليد ما
هو مذيب للشخصية ،مذهب للروح والقوة ،يأتي على الشخصية ،إن كان فرداً ،وعلى األمة إن كان
عاماً .إذ من املعروف أن لكل أمة عقيدة ومذهباً ،وفلسفًة حياتية ،وفكرية ،وتنحدر من ثقافة معينة،
وتتميز عن سواها من األمم بأمور مغايرة ،ولرمبا سلوكات وقناعات معينة ،كما هلا لغتها اخلاصة
بها ،وتارخيها ،ونهج حياتها املختلف متاماً عن غريها من الشعوب ،وهذا مما فطر به اهلل تعاىل الناس،
اس أُ َّم ًة َو ِ
ني * إِلاَّ َم ْن َر ِح َم َرب َ
جاء يف حمكم التنزيل { َولَ ْو َشا َء َرب َ
ُّك َولِ َذلِ َك
اح َد ًة َولاَ �َي َزالُ َ
ون خُْمتَِل ِف َ
ُّك جََل َع َل النَّ َ
َخ َل َق ُه ْم َوتمََّ ْت َك ِل َم ُة

َربّ َ
ِك}(هود)119 - 118 :

وقال جل شأنهَ { :ولَ ْو َشا َء َرب َ
ني*
ُّك لآَ َم َن َم ْن يِف الأَْ ْر ِ
اس َح ىَّت يَ ُكونُوا ُم ْؤِمنِ َ
ض ُك ُّل ُه ْم جمَ ِ ي ًعا أََفأَنْ َت تُ ْك ِرُه النَّ َ
ْس أَ ْن ُ�ت ْؤِم َن إِلاَّ بإِِذ ِ
ْن هللاِ}(يونس)100 - 99 :
َوَما َك َ
ان لَِ�نف ٍ
وب َوَ�قبَائِ َل لَِ�ت َعا َرُفوا إ َّ
ِن أَ ْك َرَم ُك ْم
اس إاَِّن َخ َل ْقنَ ُاك ْم ِم ْن ذ ََك ٍر َوأُْ�نثَى َو َج َع ْلنَ ُاك ْم ُش ُع اً
وقال سبحانه :اَ
{يأَ�ُّي َها النَّ ُ
َاك ْم إ َّ
ِع ْن َد هللاِ أَْ�تق ُ
يم َخبِريٌ} (احلجرات)13 :
ِن هللاَ َع ِل ٌ
فالتنوع البشري سنة من سنن اهلل ،فكما أنه تنوع يف األلوان ،هو تنوع يف السمة ،وتنوع يف
آيتِ ِه أَ ْن َخ َل َق لَ ُك ْم ِم ْن أَْ�نف ِ
اجا لِتَ ْس ُكنُوا
الفسيولوجيا ،وتنوع يف اللغات ،كما قال عز ذكرهَ { :وِم ْن اَ
ُس ُك ْم أَ ْزَو ً
ِن يِف َذلِ َك لآَ اَي ٍت لِ َقوٍم �ي�تف َّ
ح ًة إ َّ
الس َما َو ِ
ض
َك ُر َ
ون * َوِم ْن اَ
ات َوالأَْ ْر ِ
آيتِ ِه َخ ْل ُق َّ
إِلَْ�ي َها َو َج َع َل �َبْ�ينَ ُك ْم َم َوَّد ًة َوَرمْ َ
ْ ََ
اختِلاَ ُف أَلْ ِسنَتِ ُك ْم َوأَلْ َوانِ ُك ْم إ َّ
ني}(الروم.)22 - 21:
َو ْ
ِن يِف َذلِ َك لآَ اَي ٍت لِ ْل َعالِ ِم َ
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بد منه ،من احملال التئام الناس مجيعاً
الشاهد من ذلك أن التنوع البشري أمر فطري ،وحتم ال َّ
حتت راية واحدة ،وعقيدة واحدة ،وفلسفة حياتية متجانسة .وهذا له أسباب متعددة ،منها ما هو عائد
إىل فطرة اهلل يف الناس ،ومنها ما هو عائد أيضاً إىل أسباب جغرافية وجمتمعية وبيئية وثقافية .وغري
ذلك من أسباب تؤدي يف نهاية املطاف إىل التنوع البشري ،كما التنوع البيئي واجلغرايف.
ومن عادة األمم وطبائع الشعوب ،أن حتافظ على ما مييزها ،وعلى ما جيعلها حمل تفضيل ،وإعزاز
بني األمم ،وجيعل منها أمة قوية ،مهيبة اجلانب ،هلا حضورها العلمي واملعريف والصناعي بني
الشعوب ،وجيعل منها يف حال من التطور والتقدم املستمرين.
ومما ال ريب فيه ،أن ذلك شيء إجيابي ،ومن الضرورة مبكان حتى تبقى يف حالة من اإلجيابية،
وكي حتافظ على هويتها ،وجوداً وحضارة وعطاء .وال يصح هلا أن تفرط يف شيء من لوازم وجودها
وقوتها ،ال على الصعيد العسكري وحسب ،بل قبل ذلك وبعده على قوتها اإلجيابية علمياً
ومعرفياً وصناعياً وتطوراً وتقدماً يف جماالت احلياة املختلفة .أال وإن على رأس ما حيافظ على
األمم والشعوب ،األخالق واملثل والقيم العليا اليت حتملها األمة ،أما إذا أصيبت األمة يف أخالقها،
فسرعا َن ما تنهار وتنتهي ،وتندثر ،وتذهب إىل جماهل التاريخ ،وصدق الشاعر احلكيم شوقي ،رمحه
اهلل تعاىل ،حينما قال:
إمنا األمم األخالق ما بقيت فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا
ألن الناس سواء أكانوا أفراداً أم شعوباً أم أمماً إن أصيبوا ،فإمنا يصابون يف أخالقهم ،وهذه
اإلصابة قاتلة؛ ألن اإلنسان من غري املمكن أن يكون صاحلاً لذاته وللمجتمع ،إن مل يكن صاحب
خلق ،أو كان عرياً عن األخالق الكرمية واحلميدة .فالتاجر أنّى له عدم الغش ،وأنّى له األمانة ،وأنّى
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له الصدق ،إن كان يفتقر إىل اخللق القويم؟ واملعلم إن افتقر إىل اإلخالص يف رسالته ،وافتقر إىل
األمانة يف أداء واجبه ،كيف ميكن له إخراج جيل ناجح جاد وواع .ومسؤول املؤسسة ومديرها إن مل
ٍ
يكن لديه الرصيد الكايف من املهنية الصادقة ،واإلخالص يف إدارة مؤسسته وأمانة عالية يف احملافظة
على ممتلكات املؤسسة ،وأعطى املؤسسة ،ما تستحقه وحتتاج إليه من السهر واملراقبة واملتابعة
احلثيثة ،فأنّى هلذه املؤسسة أن تنجح وتتطور وترتقي؟
من هنا َّ
رغب اإلسالم يف اإلخالص ،واحملافظة على كل ما أنيط به اإلنسان من مسؤولية ،فقال
صلوات اهلل وسالمه عليه( :أَال ُك ُّل ُك ْم َر ٍاعَ ،وُك ُّل ُك ْم َم ْسئُ ٌ
اس َر ٍاعَ ،و ُه َو
ول َع ْن َرِعيَّتِ ِهَ ،فا ِإل َما ُم الَّ ِذي َع َلى النَّ ِ
الر ُج ُل َر ٍاع َع َلى أَ ْه ِل �َب ْيتِ ِهَ ،و ُه َو َم ْسئُ ٌ
َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َرِعيَّتِ ِهَ ،والْ َم ْرأَ ُة َرا ِعيَ ٌة َع َلى أَ ْه ِل �َب ْي ِت َز ْو ِج َها
ول َع ْن َرِعيَّتِ ِهَ ،و َّ
ال َسيِّ ِده َِ ،و ُه َو َم ْسئُ ٌ
الر ُج ِل َر ٍاع َع َلى َم ِ
ول َع ْن ُه ،أَلاَ َف ُك ُّل ُك ْم َر ٍاعَ ،وُك ُّل ُك ْم
َوَولَ ِد ِهَ ،و ِه َي َم ْسئُولٌَة َعْ�ن ُه ْمَ ،و َع ْب ُد َّ
َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َرِعيَّتِ ِه).

(*)
(((

فالشاهد أن معيار النجاح وسبب التقدم ،إمنا يكمن يف القيم األخالقية والسلوك القويم .وحنن
معشر األمة اإلسالمية لدينا من منظومة األخالق والقيم ،ومدونات السلوك احلميد ،ما ليس لدى
أمة أخرى على ظهر البسيطة .وكل مبادئ األخالق ومدونات السلوك ،وما اختذ من نظم وقرارات
على مستوى األمم املتحدة ،إمنا هو مستمد ومستل من النظام اإلسالمي .وإن مل يكن مستمداً
ً
ومستال ،فقد وافقت هذه املبادئ العالية والقيم والفكر والسلوكات ،يف السلم واحلرب ،ما جاء به
اإلسالم ،قبل ما يزيد عن أربعة عشر قرناً.
السبّاق واألكمل واألوفى يف هذا املعيار ،ويف غريه من مسارات احلياة ومضامينها.
إن اإلسالم هو ّ
* صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب قول اهلل تعاىل(:أَ ِطي ُعوا هَّ
الر ُس َ
اللَ َوأَ ِطي ُعوا َّ
ول َوأُوليِ
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من هنا جاءت مقاليت ،ومن هذه الزاوية من زوايا احلياة ،خططت هذه األسطر لشدة ما أرى من
تقليد بعضنا من األمة اإلسالمية لغرينا من األمم ،أو بعضها ،ولكثرته ،ولشدة التأثر فيما لديهم،
دون تفريق بني حق وباطل ،وصواب وخطأ ،ومنطق وغري منطق ،ومعقول وغري معقول ،وما هو
مناسب وغري مناسب ،ما يتوافق مع ديننا احلنيف وشرعنا القويم ،وما ال يتوافق مع ما ينسجم
من أصول وحضارة لنا وثقافة وقيم وأخالق ،أو ال ينسجم البتة .أذكر حني كتابيت هلذه املقالة قوله

صلوات هللا وسالمه عليه( :لََ�تتَّبِ ُع َّن َسنَ َن َم ْن َ�قْ�ب َل ُك ْم ِشْ�ب ًرا ب ِ
ِش رْبٍَ ،وِذ َرا ًعا بِ ِذ َر ٍاعَ ،ح ىَّت لَ ْو َس َل ُكوا ُج ْح َر َض ٍّب
لَ َس َل ْكتُ ُموُه)(*) ،وذلك كناية عن شدة التقليد من بعض منسوبي هذه األمة لغريها من األمم ،وأن
(((

التقليد سيكون تقليداً أعمى دون بصرية ،أو ضوابط أو تفريق بني نافع وضار.
وهذا ما قاله -بكل أسف -بعض رجال هذه األمة ،وهو ممن يشار إليه بالبنان( .علينا أن نأخذ
احلضارة الغربية حبلوها ومرها ،وحسنها وقبحها) .وهذا مثل على صدق ما نقول وصحته ،ال بل
شاهد صدق على ما نطق به املصطفى ،صلوات اهلل عليه وسالمه ،قبل ما يزيد على أربعة عشر
وحى}(النجم)4 - 3 :
قرناً من الزمان ،وصدق اهلل العظيمَ { :وَما �َي ْن ِط ُق َع ِن الهَْ َوى * إ ِْن ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي يُ َ

* صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر عن بين إسرائيل.
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أنت تسأل واملفيت جييب
الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1حكم قص الشعر والتربع به جلمعيات السرطان
السؤال :ما حكم قص الشعر والتربع به جلمعيات السرطان ،من أجل صنع شعر مستعار
ألطفال مصابني بالسرطان؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
ً
ً
منفصال ،واتفق
متصال أم
األصل أن شعر اإلنسان طاهر؛ حياً أو ميتاً ،سواًء أكان الشعر
ً
الفقهاء على عدم جواز االنتفاع بشعر اآلدمي بيعاً
واستعماال؛ ألن اآلدمي مكرم ،واهلل تعاىل
ح ْلنَا ُهم يِف الْ�ب ِر َوالْب ْح ِر َوَرَزْ�قنَا ُهم ِم َن َّ
الطيِّبَ ِ
ات َوَف َّض ْلنَا ُه ْم َع َلى َكثِ ٍري ممَِّ ْن
يقولَ { :ولَق ْ
ْ
َد َك َّرْمنَا بَ يِن آ َد َم َومَ َ ْ َ ّ َ
ً
ْضي ً
َخ َل ْقنَا َ�تف ِ
مبتذال.
ال}(اإلسراء ،)70 :فال جيوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً أو

(*)
(((

وقد فرق الفقهاء بني وصل الشعر بشعر اآلدمي وغريه ،فذهب اجلمهور من احلنفية
واملالكية والشافعية واحلنابلة ،إىل أنه حيرم الوصل بشعر اآلدمي ،سواء أكان شعر امرأة أم
رجل؛ وذلك حلرمة بيع شعر اآلدمي وسائر أجزائه لكرامته ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي اهلل َعنُْه،
* املوسوعة الفقهية الكويتية.102/ 26 :
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اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم َق َ
َعن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ال( :لَ َع َن هَّ
اش َة َواملُ ْسَ�ت ْومِ َ
اص َل َة َواملُ ْسَ�ت ْو ِص َلةََ ،وال َو مِ َ
اللُ ال َو ِ
شةَ)(((،
ِ

واللعن يقتضي التحريم ،و َع ْن أمساء بنت أبي بكر ،رضي اهلل عنهما( :أَ َّن ا ْم َرأَ ًة َجا َء ْت إِلىَ َر ُس ِ
ول

اللَِ ،ص َّلى هَّ
هَّ
اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم�َ ،فقَالَ ْت :إ ّيِِن أَنْ َك ْح ُت اْ�بنَتيِ  ،ثمَُّ أَ َصا�َب َها َش ْك َوى�َ ،فتَ َم َّر َق َرأْ ُس َهاَ ،وَز ْو ُج َها
اللَِ ،ص َّلى هَّ
ول هَّ
يَ ْستَ ِحثُّ يِن هِبَا ،أََفأَ ِص ُل َرأْ َس َها؟ َف َس َّب َر ُس ُ
اللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،الْ َو ِ
اص َل َة َوالْ ُم ْسَ�ت ْو ِص َلةَ)(((،
ويف قول للحنابلة ،وآخر للشافعية ،ورأي عند احلنفية أنه يكره وصل الشعر بشعر اآلدمي.

(((

وخبصوص التربع بشعر اآلدمي جلمعيات السرطان من أجل استعماله لألطفال الذين
فقدوا شعرهم ،فقد ذهب بعض الفقهاء املعاصرين إىل إباحته ،وبعضهم ذهب إىل حترميه،
ونرجح عدم جواز التربع بشعر اآلدمي؛ ألن الشعر جزء من اإلنسان ،وهو مكرم وال جيوز
تعريضه لالمتهان.
 .2حكم خروج املرأة من بيتها بالثوب الفلسطيين
السؤال :ما حكم خروج املرأة من بيتها بالثوب الفلسطيين؟ والظهور به أمام غري احملارم؟
اجلواب :وضع الشرع للباس املرأة صفات معينة ،وشروطاً وضوابط ثابتة يف القرآن والسنة،
جيب على املرأة املسلمة االلتزام بها ،وعدم خمالفتها ،يف أي زمان ومكان ،وتتمثل فيما يأتي:
ين ِز َي�نَ�ت ُه َّن إِلاَّ َما َظ َه َر
 .1أن يسرت بدنها مجيعه ،ما عدا الوجه والكفني ،لقوله تعاىلَ { :ولاَ �ُي ْب ِد َ
ِمْ�ن َها}(النور ،)31 :وقال ابن عباس( :إِلاَّ َما َظ َه َر ِمنْ َها) يعين وجهها وكفيها واخلامت)(((.

 .2أال يكون زينًة يف نفسه ،فال تظهر على هذا اللباس مظاهر الزينة اليت تلفت أنظار

 .1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب الوصل يف الشعر.
 .2التخريج نفسه.
 .3املوسوعة الفقهية الكويتية.108/ 26 :
 .4تفسري ابن كثري.345/ 3 :
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ين
الرجال ،لقول اهلل تعاىلَ { :وال �ُي ْب ِد َ

ِز َي�نَ�ت ُه َّن}( .النور)31 :

 .3أال يصف وال يشف ،مبعنى أن يكون مسيكاً فضفاضاً ،وال يظهر تفاصيل جسم املرأة،
فاللباس الضيق والشفاف يزيد من فتنة املرأة وزينتها ،وقد قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
مَُا؛ َ�ق ْوٌم َم َع ُه ْم ِسيَ ٌ
(صْ�نف ِ
وسلمِ :
اسَ ،ونِ َسا ٌء
َان ِم ْن أَ ْه ِل النَّا ِر لمَْ أَ َره
اط َكأَذاَْن ِب الَْ�ب َق ِر ،يَ ْض ِربُ َ
ون هِبَا النَّ َ
َك ِ
ات َعاراَِي ٌت)...
اسيَ ٌ

(((

 .4أال يكون مبخراً ،أو معطراً ،فال حيل للمرأة اخلروج متطيبة ومعطرة.
َّبيِّ ،صلى هللا عليه وسلم،
 .5أال تتشبه فيه بالرجال ،فعن ابن عباس ،رضي اهلل عنهماَ ( :ع ِن الن ِ
أَنَّ ُه لَ َع َن الْ ُمتَ َشبِّ َه ِ
الر َج ِ
ات ِم َن النِّ َسا ِء اِب ِّلر َج ِ
ال اِبلنِّ َسا ِء)
الَ ،والْ ُمتَ َشبِّ ِه َ
ني ِم َن ِّ

(((

 .6أال تتشبه فيه بلباس الكافرات؛ ألن التشبه بهن خيالف توجيهات الشريعة اإلسالمية.
وعليه؛ فإذا كان هذا الثوب وفق الشروط والضوابط املذكورة أعاله ،فيجوز اخلروج به،
وإن خالفها فال جيوز.
 .3كيفية وضع املصلي الكرسي يف الصف
السؤال :ما الصحيح أن يضع املصلي قوائم الكرسي اخللفية مبحاذاة الصف ،ويتقدم على
صفه عند القيام يف الصالة؛ لئال يوقع الضرر مبن يصلي خلفه ،أم تكون خلف الصف؟
اجلواب :جيوز للمريض الذي يتعذر عليه القيام يف الصالة ،أو يشق عليه مشقة زائدة ،أن
يصلي قاع ًدا على األرض أو الكرسي وحنوه ،فعن عمران بن حصني ،رضي اهلل عنه ،قال:

الصالةَِ ،ف َق َ
ريَ ،ف َسأَْل ُت النَّبيِ ََّ ،صَّلى ُ
ِن لمَْ
(ص ِّل َقائِ ًماَ ،فإ ْ
َكاَن ْ
ت ِبي َب َو ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ع ِن َّ
اس ُ
الَ :
 .1صحيح مسلم ،كتاب اللباس والزينة ،باب النساء الكاسيات العاريات املائالت املميالت.
 .2سنن أبي داود ،كتاب اللباس ،باب يف لباس النساء ،وصححه األلباني.
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ِن لمَْ تَ ْستَ ِط ْع َ�ف َع َلى َج ْن ٍب)
تَ ْستَ ِط ْع َ�فقَا ِع ًداَ ،فإ ْ

(((

واتفق العلماء على أن العاجز عن القيام والركوع والسجود يصلي قاع ًدا ،ويف هذه احلالة،
فإنه جيعل قوائم الكرسي اخللفية مبحاذاة الصف ،حبيث تكون أْليتيه مبحاذاة الصف((( ،وال
ُيشكل ذلك عائقاً ملن يصلي خلفه.
وعليه؛ فإذا كان هذا الرجل قاد ًرا على القيام ،فيستقيم يف الصف ،وحياذي بأقدامه أقدام
املصلني ،ويؤخر الكرسي ،إن كان ذلك ال يقطع الصف الذي خلفه ،وال يضر باملصلني ،كأن
يصلي يف صف خلف الصفوف ،أو يف طرف الصف ،وإال َج َعل قوائم الكرسي اخللفية
مبحاذاة الصف؛ ألن ذلك أخف من قطع الصف ،واإلضرار بباقي املصلني.
 .4حكم خروج املرأة من البيت إىل الوظيفة
السؤال :ما حكم خروج املرأة من البيت إىل الوظيفة يف أثناء عدة الطالق؟
اجلواب :العدة الشرعية هي الفرتة اليت جيب أن تقضيها املطلقة بعد طالقها مباشرة
يف بيتها ،إن كان الطالق رجعياً ،أو يف البيت الذي تعتد فيه إن كان الطالق بائناً ،ومتتنع
املرأة يف العدة عن الزواج ،وتتقيد ببعض األحكام اخلاصة؛ انصياعاً ألمر هللا تعاىل ،ومدهتا لغري
بَّص َن أِبَْ�نف ِ
ِن �َثلاَثَ َة
ُسه َّ
احلامل ثالث حيضات أو ثالثة أطهار ،لقوله تعاىلَ { :والْ ُم َط َّلق ُ
َات �َيَ�ت َر ْ
ً
حامال،
ُ�ق ُروٍء (}...البقرة ،)228 :وذلك من تاريخ وقوع الطالق ،أو حتى وضع احلمل إن كانت
حِ
ح َل ُه َّن}(الطالق ،)4 :ويف الطالق الرجعي يلزم
ال أَ َج ُل ُه َّن أَ ْن يَ َض ْع َن مَ ْ
والت ا َأل مْ َ
لقوله تعاىلَ { :وأُ ُ
املطلقة استئذان زوجها عند اخلروج إىل العمل وغريه؛ ألنها تبقى على ذمته ،أما يف الطالق
 .1صحيح البخاري ،كتاب تقصري الصالة ،باب إذا مل يطق قاعدًا صلى على َجنْب.
 .2املوسوعة الفقهية الكويتية.21/ 6 ،
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البائن ،فال يلزم املرأة االستئذان؛ ألن رابطة الزوجية انتهت بينهما ،وجيوز للمعتدة من طالق
بائن اخلروج من بيتها نها ًرا لقضاء حوائجها ومصاحلها اليت ال تنقضي إال بها ،كخروجها
للعالج ،أو العمل إن كانت موظفة ،أو خروجها لزيارة والديها ،فعن جابر بن عبد اهلل ،رضي
َت َخالَتيِ َ ،فأَ َرا َد ْت أَ ْن تجَُ َّد خَْن َل َها�َ ،ف َز َج َرَها َر ُج ٌل أَ ْن خَْت ُر َجَ ،فأَتَت النَّبيََِّ ،ص َّلى هَّ
اللُ
اهلل عنه ،قالُ ( :ط ِّلق ْ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم�َ ،فق َ
َالَ� :ب َلىَ ،ف ُج ِّدي خَْن َل ِكَ ،فإِنَّ ِك َع َسى أَ ْن تَ َص َّد ِقي ،أَ ْو َ�ت ْف َع ِلي َم ْع ُروًفا)((( ،وقد تعرض
جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني ،يف قراره رقم 59/ 1 :بتاريخ 2006/ 5/ 23م إىل بيان بعض
األحكام اخلاصة باملعتدة بشكل عام ،ومن ذلك جواز خروجها من البيت ،الذي تعتد فيه
ضمن ضوابط ،منها أن تراعي االمتناع عن الزينة والتربج ،وأن ال تتطرق إىل حديث عن
النكاح ،وأن ال تبيت خارج البيت الذي تعتد فيه.
 .5هل باإلجياب والقبول فقط يعد الزواج صحيحًا
السؤال :هل يعد اإلجياب والقبول بني الزوج وأهل الفتاة اليت يرغب يف نكاحها زواجاً
صحيحاً؟
(ي
اجلواب :ر ّغب اإلسالم يف الزواج ،وحث عليه ،فقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم :اَ
َم ْع َش َر َّ
استَ َط َاع ِم ْن ُك ُم الْبَا َء َة َ�ف ْلَ�يَ�ت َزو َّْجَ ،فإِنَّ ُه أَغ ُّ
الشبَ ِ
َر ِجَ ،وَم ْن لمَْ يَ ْستَ ِط ْع،
اب؛ َم ِن ْ
َض لِ ْلبَ َص ِرَ ،وأَ ْح َص ُن لِ ْلف ْ
َ�ف َع َل ْي ِه اِب َّ
ِجا ٌء)((( ،وباإلضافة إىل ركين الزواج؛ اإلجياب والقبول ،فإن له شروط
لص ْوِمَ ،فإِنَّ ُه لَ ُه و َ
صحة ،منها الولي ،والشهود.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب جواز خروج املعتدة البائن واملتوفى عنها زوجها يف النهار حلاجتها.
 .2صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ،ووجد مؤنة ،واشتغال من عجز عن
املؤن بالصوم.
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وجمرد طلب الرجل الزواج من املرأة عن طريق إحضار رجال ،والقيام بطلبها أمام والدها،
ثم الرد على طلبهم باملوافقة ،ال يعد زواجاً؛ لعدم استيفاء شروط صحة عقد الزواج ،حيث
يلزم إلمتام الزواج إجراء عقد لذلك ،تتوافر فيه األركان والشروط؛ من اإلجياب والقبول وغري
ذلك ،واإلجياب يكون من ولي الزوجة ،بأن يقول :زوجتك ،أو أنكحتك ابنيت ،والقبول هو
رد الزوج بقوله :وأنا قبلت ،ومن الشروط الولي والشهود ،وهذا هو املعمول به يف احملاكم
الشرعية لدينا ،كما نصت عليه املواد  16 ،13 ،12من قانون األحوال الشخصية ،اليت بينت
أنه ال بد لصحة عقد الزواج من ولي ،وشاهدين رجلني ،أو رجل وامرأتني ،تنطبق عليهم
الشروط املطلوبة ،إال املرأة الثيب املتجاوزة من العمر مثانية عشر عاماً ،فال حتتاج إىل ولي.
وعليه؛ فالزواج الشرعي املعتمد لدينا يف دار اإلفتاء ،هو الزواج املوثق يف احملكمة الشرعية،
وهذا ما أكدّه جملس اإلفتاء األعلى يف قراره رقم 5/ 3 :بتاريخ 1996/ 7/ 18م ،حيث جاء فيه:
(ويؤكد اجمللس على ضرورة التوثيق والتسجيل لدى احملاكم الشرعية ،حتى ال جيرؤ أحد على
العبث بأعراض الناس) ،فينبغي إجراء العقد وتوثيقه يف احملكمة الشرعية حسب األصول،
حفاظاً على حقوق الزوجني ،ومراعاة للعرف املعترب شرعاً.
واهلل تعاىل أعلم
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د .شفيق عياش  /عضو هيئة حترير جملة اإلسراء
اهتم اإلسالم احلنيف بالدعوة إىل العمل ،ورغب فيه بشتى األساليب ،ووعد العاملني
اسَ�ت ْع َم َرُك ْم ِفي َها}(هود،)61 :
حسن ثواب الدنيا واآلخرة ،قال تعاىلُ { :ه َو أَنْ َشأَ ُك ْم ِم َن ا َأل ْر ِ
ض َو ْ
فإذا مل يعمل اإلنسان ،مل ينل شيئاً ،ال من دنياه وال من آخرته ،ويالم على تقصريه ويعاقب،

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،كان يدفع أصحابه ،وحيثهم على العمل ،وخيربهم بأن اهلل
تعاىل يكافئ اليد العاملة ،وحيبها ،وألن يأخذ املسلم حبله فيحتطب ،خري له من أن يسأل
الناس أعطوه أو منعوه ،بل جعل العمل عبادة ،تفوق أنواعاً من العبادات.
ويقول عليه الصالة والسالمَ ( :ما أَ َك َل أَ َح ٌد َط َعا ًما َق ُّطَ ،خْ�ي ًرا ِم ْن أَ ْن يأَْ ُك َل ِم ْن َع َم ِل يَ ِد ِهَ ،وإ َّ
ِن
نَبيَِّ هَّ
ان يأَْ ُك ُل ِم ْن َع َم ِل يَ ِد ِه)((( ،وروى أبو هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن
السالمَ ،ك َ
اللِ َدا ُوَدَ ،ع َل ْي ِه َّ

رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قولهَ :
ان َزَك ِراَّي ُء نجََّا ًرا)((( فالعمل يف اإلسالم فرض ،لقوله
(ك َ
تعاىلَ {:وُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َسَ�ي َرى هَّ
اللُ َع َم َل ُك ْم َوَر ُسولُ ُه

ون}(التوبة:
َوالْ ُم ْؤِمنُ َ

 ،)105فاهلل سبحانه وتعاىل

أهاب بالقادرين على العمل أن ال يركنوا إىل الدعة والكسل ،فسبل العيش ال تضيق يف
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمله بيده.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب يف فضائل زكرياء ،عليه السالم.
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احلياة بطالبيها ،فإذا قصر اإلنسان يف عمله ،ابتاله اهلل باهلم والغم ،وأصيب جسده باملرض
واهلزال؛ ألن اجلسد الذي ال يعمل ،يكون ضعيفاً ،معرضاً للسمنة والرتهل ،ويصبح عالة
على غريه ،مهاناً ً
ذليال ،واألمة اخلاملة الكسولة مهانة ذليلة ،يطمع فيها عدوها ،ويستعبدها،
اهلل َعنُْهَ ،عن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
الزَبيرْ ْبن ال َع َّوامَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
ويدل على ذلك ،ما رواه ُّ
ِ
ِ
ِ
َق َ
ت حِبُ ْزَم ِة ا َحل َط ِب َع َلى َظ ْه ِرِه�َ ،فيَبِي َع َها�َ ،فيَ ُك َّف هَّ
اللُ هِبَا َو ْج َه ُهَ ،خْ�ي ٌر
ال( :لأََ ْن يأَْ ُخ َذ أَ َح ُدُك ْم َحْ�ب َل ُه�َ ،فيَْأ يِ َ
اس أَ ْع َط ْوُه أَ ْو َمَ�ن ُعوُه).
لَ ُه ِم ْن أَ ْن يَ ْسأَ َل النَّ َ

(((

بهذا التوجيه النبوي الكريم ،صان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،كرامة السائل ،فأبى
عليه أن حيرتف املسألة ،وأن يركن إىل البطالة ،وهيأ له طريق العمل ،ودفعه يف حزم إليه،
ففتح له باب الرزق ،وعاش بعيداً عن ذل السؤال يف الدنيا ،وغضب اهلل يف اآلخرة ،وكان
أصحاب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يكسبون أقواتهم من كدهم وعملهم ،فعفوا عن
السؤال ،وأقبلوا على األعمال ،ثقة منهم بأن العمل من ِّ
أجل العبادات ،والسعي يف سبيل
العيش من أفضل الطاعات ،حتى قال أبو سليمان الداراني -أحد الصاحلني -عن العمل
والعبادة( :ليست العبادة يف اإلسالم أن تصف قدميك وغريك يقوت لك ،ولكن ابدأ برغيفيك
فاحرزمها مث تعبد).

(((

وعن أهمية السعي يف كسب الرزق ،وحماربة البطالة ،يقول سيدنا عمر ،رضي اهلل عنه( :ال
ُولَّ :
الرْز ِقَ ،و�َيق ُ
الس َما َء ال تمُْ ِط ُر َذ َهبًا َوال ِف َّضةً)
الل ُه َّم ا ْرُزْق يِن�َ ،فق ْ
َد َع ِل ْمتُ ْم أَ َّن َّ
�َي ْق ُع ُد أَ َح ُدُك ْم َع ْن َط َل ِب ِّ

(((

وكان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف شبابه تاجراً ،يعيش من كسب جتارته ،وكان أبو
 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب االستعفاف عن املسألة.
 .2صفوة الصفوة.230 /4 ،
 .3موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين.111 /1 ،
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حنيفة ،رضي اهلل عنه ،بزازاً يأكل من عمل يده.
ولكن املسلمني اليوم -إال من رحم ربك ،-احنرف فهمهم لتعاليم اإلسالم ،ففاتتهم احلياة
الطيبة يف الدنيا ،وأصابهم ما أصابهم من الضعف والتخلف ،وتغري وضعهم أمام غريهم
ممن كانوا هلم سادة وقادة ،واآلن جندهم يتساءلون أين نصر اهلل؟ وكان األجدر بهم قبل أن
يتساءلوا أن يفتشوا يف أنفسهم عن مدى إميانهم باهلل ،وعملهم مبقتضى هذا اإلميان؛ ألن
اإلميان باهلل والعمل على هداه ،هما طريق النصر واحلياة الطيبة ،كما يفهم من قوله تعاىل:
{ َم ْن َع ِم َل َص حًِ
الا ِم ْن ذ ََك ٍر أَ ْو أُْ�نثَى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن َ�ف َلنُ ْحيَِ�ينَّ ُه َحيَا ًة َطيِّبَ ًة َولَنَ ْج ِز�َي�نَّ ُه ْم أَ ْج َرُه ْم أِبَ ْح َس ِن َما َكانُوا
ون}(النحل ،)97 :وللعمل أحوال جيب أن تتبع حتى حيصل النجاح والفالح ،فأول أمر
�َي ْع َم ُل َ
هو أن ينتقي اإلنسان العمل الذي فيه خري له ولسواه ،والذي يستطيع إجنازه ،وأن ينوي يف
عمله طاعة اهلل ،ونفع نفسه ،ونفع عباد اهلل ،إذ ال ينفع عمل دون إميان ،وال إميان دون عمل،
فالعمل املنفصل عن اإلميان كالشجرة بال مثر ،وهذا ما يفهم من قوله تعاىلَ :
{كالَّ ِذي �ُي ْن ِف ُق
اس َوال �ُي ْؤِم ُن اِب هَّللِ َوالَْ�ي ْوِم الآْ ِخ ِر َف َمَ�ث ُل ُه َك َمثَ ِل َص ْف َو ٍ
اب َفأَ َصابَ ُه َواب ٌ
ِل َ�فَ�ت َرَك ُه
َمالَ ُه راَِئ َء النَّ ِ
ان َع َل ْي ِه ُ�ت َر ٌ
ون َع َلى َش ْي ٍء ممَِّا َك َسبُوا َو هَّ
ين}(البقرة ،)264 :وهو ما يفهم
َص ْل ًدا لاَ �َي ْق ِد ُر َ
اللُ لاَ �َي ْه ِدي الْ َق ْوَم الْ َكا ِف ِر َ

اص ٍف لاَ
يح يِف �َي ْوٍم َع ِ
ّهِِم أَ ْع َمالهُُ ْم َك َرَما ٍد ْ
أيضاً من قوله تعاىلَ { :مثَ ُل الَّ ِذ َ
الر ُ
َروا ب َِرب ْ
اشتَ َّد ْت بِ ِه ِّ
ين َكف ُ

ون ممَِّا َك َسبُوا َع َلى َش ْي ٍء َذلِ َك ُه َو الضَّلاَ ُل الْبَ ِعي ُد}(إبراهيم ،)18 :حيث إن العمل مع الكفر
�َي ْق ِد ُر َ
كالسراب اخلادع ال ينفع ،كالرماد تعصف به الرياح ،فال يبقى لصاحبه منه شيء ،واإلسالم
احلنيف ال يطالب العامل وحده بإتقان العمل ،ومراقبة اهلل تعاىل فيه ،وإمنا حيث صاحب

العمل شخصياً أو اهليئة املشرفة أن تتقي اهلل سبحانه وتعاىل يف العاملني لديها ،ف َعن أَِبي
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
اهلل َعنُْهَ ،عن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
ال هَّ
الَ ( :ق َ
اللُ تعاىل :ثَ َ
الثٌَة أَاَن َخ ْص ُم ُه ْم
ِ
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اسَ�ت ْوىَف ِم ْن ُه َولمَْ
استَْأ َج َر أَ ِج ًريا َف ْ
�َي ْوَم ال ِقيَا َم ِةَ :ر ُج ٌل أَ ْع َطى يِب ثمَُّ َغ َد َرَ ،وَر ُج ٌل اَب َع ُح ًّرا َفأَ َك َل ثمََنَ ُهَ ،وَر ُج ٌل ْ
�ُي ْع ِطه أَ ْج َرُه)((( ،ويقول أيضاً عليه الصالة والسالم( :أَ ْع ُطوا الأَْ ِج َري أَ ْج َرُه َ�ق ْب َل أَ ْن ي َّ
جَِف َع َرُق ُه)(((،
بل ذهب اإلسالم احلنيف إىل أبعد من ذلك ،وحدد عالقات العمل ،حيث إن العمل ال يقوم
على أمر جمهول ،خشية الوقوع يف الغرر.
وإننا نالحظ يف أيامنا هذه بطالة متفشية بني أبناء شعبنا ،تتمثل يف آالف الشباب الذين
ال جيدون أي نوع من العمل ،وكذلك اآلالف من خرجيي اجلامعات الذين يعملون يف غري
جماالت ختصصهم ،األمر الذي يضطرهم للعمل يف املستوطنات اجلامثة على أرضهم ،ويف
أماكن أخرى حمرمة.
فحري بالقطاعني اخلاص والعام التعاون على تهيئة ميادين العمل كافة للناس ،ليسلكوا
سبلها ،وذلك بالتوجه إىل الكسب الشريف؛ ليصونوا به كرامتهم ،ويسعدوا أنفسهم
ووطنهم.
ون إِلىَ َعالمِِ الْ َغ ْي ِب َو َّ
قال تعاىلَ { :وُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َسَ�ي َرى هَّ
الش َها َد ِة
ون َو َسُ�ت َرُّد َ
اللُ َع َم َل ُك ْم َوَر ُسولُ ُه َوالْ ُم ْؤِمنُ َ
َ�فُ�يَ�نبِّئُ ُك ْم

ون}(التوبة)105 :
مِبَا ُكْ�نتُ ْم َ�ت ْع َم ُل َ

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة ،باب إثم من منع أجر األجري.
 .2سنن ابن ماجة ،كتاب الرهون ،باب أجر األجراء ،وصححه األلباني.
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نهضة األمة من جديد
األستاذ :كايد عودة براهمة  /أرحيا

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
املقدمة:
تعرضت األمة اإلسالمية يف مطلع القرن العشرين املاضي إىل نكسات ونكبات كثرية ،وما
زالت ،وذلك بسبب حالة الضعف اليت دخلت إىل جسدها الذي ما زال ينبض ،بالرغم من
جراحاته ،اليت حذر صلوات اهلل وسالمه عليه من بعض أشكاهلا ،فقال( :يُ ِ
وش ُك الأُْ َم ُم أَ ْن تَ َدا َعى

َال َقائِ ٌلَ :وِم ْن ِق َّل ٍة حَْن ُن �َي ْوَمئِ ٍذ؟ َق َ
َع َل ْي ُك ْم َك َما تَ َدا َعى الأَْ َك َل ُة إِلىَ َق ْص َعتِ َها�َ ،فق َ
ال :بَ ْل أَْ�نتُ ْم �َي ْوَمئِ ٍذ َكثِريٌ،

اللُ يِف ُ�ق ُلوب ُ
اللُ ِم ْن ُص ُدوِر َع ُد ّوُِك ُم الْ َم َهابَ َة ِم ْن ُك ْمَ ،ولََ�ي ْق ِذ َف َّن هَّ
الس ْي ِلَ ،ولََ�يْ�ن َزَع َّن هَّ
ِك ُم
َولَ ِكنَّ ُك ْم ُغثَا ٌء َك ُغثَا ِء َّ
ول هَّ
الُ :ح ُّب ُّ
اللَِ ،وَما الْ َو ْه ُن؟ َق َ
َال َقائِ ٌل :اَي َر ُس َ
الْ َو ْه َن�َ ،فق َ
الدْ�نيَاَ ،وَك َرا ِهيَ ُة الْ َم ْو ِت)(*).
(((

واقع مرير:
يف احلقيقة هناك ضغط كبري على هذه األمة ،لتبقى على حاهلا من ضعف وتشرذم ،ولكي
يتمكن األعداء من نهب خرياتها ومواردها.
وهذا ما حيدث يف واقع األمة يف وقتنا احلاضر ،فمن ميلك املاليني واملليارات من أبناء هذه
األمة يبذرها ،لتنفق على تنفيذ خمططات أعداء اإلسالم ،ويف بالد املسلمني من يعاني من
* سنن أبي داود ،كتاب املالحم ،باب يف تداعي األمم على اإلسالم ،وصححه األلباني.
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الفقر والضياع والذل واهلوان وسفك الدماء ،فيقتل األطفال والشيوخ ،وتهتك األعراض،
وتدنس القدس واملقدسات يف فلسطني والعراق وسوريا وليبيا وميامنار وغريها من بالد
املسلمني.
وقد جنح األعداء يف تقسيمنا إىل دويالت هزيلة ،وأحزاب متعددة ،كل حزب فرح مبا لديه،
وهذه األحزاب مجيعها تدعي أنها تريد مصلحة األمة ،ويطفو على السطح من هذه األحزاب
من كان يعمل هلدم اإلسالم ،أما من يعمل بإخالص لاللتزام بأحكام اإلسالم ،فهؤالء ُيضيّق
عليهم ،ومينعون من إبداء رأيهم ،أو نشر فكرهم ،وقد أصاب الشاعر حني قال:
ُ
متى ُ
البنيان يوماً متامه
يبلغ

ريك يهدم
إذا كنت تبنيه وغ ُ

(*)
(((

طريق النهضة:
يف خضم الواقع املرير ،يتحرك نبض األمة ،فيتناجى بعض املخلصني يف موضوع كيفية
النهضة باألمة من جديد .ومن خالل التفكري العميق ،والدراسة املستنرية ،جند أن نهضة األمة
حتتاج إىل وقفات عدة ،منها:
أو ًال ـ وقفة مع العلماء ،ودورهم يف محل رسالة اإلسالم:
العلماء هم ملح األمة ،وهم األساس لنهضتها ،إذا أخلصوا يف محلهم لرسالة اإلسالم،
واألمة اإلسالمية حباجة إىل العامل القدوة يف صدقه وإخالصه وأمانته والتزامه بشرع اهلل تعاىل
ون* َكُ�ب َر َم ْقتًا ِع ْن َد هَّ
ون}
اللِ أَ ْن َ�تقُولُوا َما لاَ َ�ت ْف َع ُل َ
ون َما لاَ َ�ت ْف َع ُل َ
ين َآ َمنُوا مِلَ َ�تقُولُ َ
القائل :اَ
{ي أَ�ُّي َها الَّ ِذ َ
(الصف.)3 - 2 :
* نهاية األرب يف فنون األدب.82 /3 ،
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اب أََف َ
ون}
ال َ�ت ْع ِق ُل َ
ُس ُك ْم َوأَنتُ ْم َ�تْ�ت ُل َ
وقوله تعاىل{ :أَتأَْ ُم ُر َ
ون الْ ِكتَ َ
ون النَّ َ
اس اِبلْ ِرِّ
نس ْو َن أَنف َ
ب َوتَ َ

(البقرة:

.((()44
ويَُق ُ
ول رسول اهللَ ،صَّلى اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ�( :ي ْؤتَى اِب َّلر ُج ِل �َي ْوَم الْ ِقيَا َم ِة َ�فُ�ي ْلقَى يِف النَّا ِر َ�فَ�ت ْن َدلق

اب بَ ْطنِ ِه �َ ،فيَ ُدوُر هبا َك َما يَ ُدوُر حِْ
الن َما لَ َك؟
ون :اي ُف ُ
ابلر َحى�َ ،فيَ ْجتَ ِم ُع إِلَْي ِه أَ ْه ُل النَّارِ�َ ،فَ�يقُولُ َ
ال َما ُر َّ
أَْ�قتَ ُ
وف َوَ�تْ�ن َهى َع ِن الْ ُم ْن َك ِر؟ َ�فَ�يق ُ
ُولَ� :ب َلى ،قد ُك ْن ُت آ ُم ُر اِبلْ َم ْع ُر ِ
كن تأَْ ُم ُر اِبلْ َم ْع ُر ِ
وفَ ،وال آتِي ِهَ ،وأَْ�ن َهى
أَلمَْ تَ ُ
َع ِن الْ ُم ْن َك ِرَ ،وآتِي ِه)

(((

فال بد للعامل أن يكون له دور متميز يف توعية الناس بأمر دينهم ،وحتفيزهم على تغيري
واقعهم األليم ،وتثبيت اإلميان يف قلوبهم ،وتربيتهم على السمع والطاعة ملن يقودهم حنو
بناء جمتمع إسالمي ،وعلى العامل أن يكون بوجه واحد يف قول احلق ،فذا الوجهني ال يكون
عند اهلل وجيهاً ،فالعامل ال يتلون يف مواقفه كاحلرباء ،أو كألوان قوس قزح ،أو ألوان اإلشارة
الضوئية ،تارة تكون محراء ،ومرة تكون خضراء ،ومرة صفراء ،قال تعاىلَ { :وُّدوا لَ ْو تُ ْد ِه ُن
ون}(القلم .)9 :ورحم اهلل الشافعي حيث قال:
َ�فيُ ْد ِهنُ َ
وال خري يف ود امرئ متلون *** إذا الريح مالت مال حيث متيل(((.
فمن أكرب املصائب اليت تصاب بها أمة اإلسالم ،أن يكون علماؤها منافقني ،أو متلونني،
حتكمهم املصلحة ،أو الكرش والقرش ،فالعامل ينبغي أن ال حيكمه إال شرع اهلل تعاىل.
.1

راجع للمفكر اإلسالمي الراحل :أنور اجلندي؛ كتبه التالية ،وفيها تفصيل مستفيض :الشبهات واألخطاء الشائعة يف الفكر اإلسالمي،

وكتاب معامل التاريخ اإلسالمي املعاصر من خالل ثالمثائة وثيقة سياسية ظهرت خالل القرن الرابع عشر اهلجري ،وأهداف
التغريب يف العامل اإلسالمي ،واإلسالم يف وجه التغريب.

 .2صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله وينهى عن املنكر ويفعله.
 .3ديوان اإلمام الشافعي ،ص.96
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ثانيًا ـ وقفة مع احلكام ودورهم يف تطبيق شرع اإلسالم:
احلاكم عليه أن يتخذ من منهج اخللفاء الراشدين قدوة له يف تطبيق شرع اهلل تعاىل ،ونشر
األمن واألمان ،والدفاع عن األرض واملقدسات ،ومحايتها من املعتدين كلهم.
وال بد أن يقوم احلاكم بتجييش اجليوش ،والعمل على توحيدها حتت راية واحدة ،إلنقاذ
املستضعفني يف األرض ،وحترير بالد املسلمني من كيد الغاصبني واملستعمرين ،يقول عمر
ابن اخلطاب( :لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة ،لظننت أن اهلل ـ عز وجل ـ سائلي
عنها يوم القيامة)

(((

فكيف بأمة يذبح أطفاهلا ،أو يغرقون يف قاع البحار واحمليطات ،وهم يهربون من حرب
طاحنة أكلت األخضر واليابس ،حرب تلقى فيها براميل البارود على اآلمنني يف بيوتهم؟!
ثالثا ـ وقفة مع األمة وضرورة وعيها ألمر دينها:
على األمة أن تلتف من حول العلماء املخلصني ،وتستفيد من علمهم وتوجيهاتهم

وإرشادهم ،وأن جتعل هلا هدفاً واحداً ،حيقق أهدافاً متعددة ،وهذا اهلدف يكمن يف التزامها

{ي أَ�ُّي َها
بأحكام اإلسالم ،وتبين أفكاره كمنهج حياة ،حتى خترج األمة من كبوتها ،يقول تعاىل :اَ
ين آ َمنُوا إ ِْن َ�ت ْن ُص ُروا هَّ
ِت
اللَ �َي ْن ُص ْرُك ْم َو�ُيَ�ثبّ ْ
الَّ ِذ َ

أَ ْق َدا َم ُك ْم}(حممد)7 :

ويف احلديث الصحيح ،الذي رواه مسلم يف صحيحه ،عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،عن

وب لِ ْل ُغ َراَب ِء)
ِسلاَ ُم َغ ِريبًاَ ،و َسَ�ي ُعوُد َك َما بَ َدأَ َغ ِريبًاَ ،ف ُط ىَ
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال( :بَ َدأَ إْال ْ

(((

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 .1حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،تأليف اإلمام العالمة احملدث أبي احملاسن

يوسف بن احلسن بن عبد اهلادي الدمشقي الصاحلي احلنبلي ،املعروف بـابن املربد /ت 909هـ ،طبع بإشراف اجمللس
العلمي يف اجلامعة اإلسالمية ،املدينة النبوية ،الطبعة األوىل1420 ،هـ ،حتقيق عبد العزيز بن حممد بن عبد احملسن:
(ج / 2ص.)621
 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً ،وأنه يأرز بني املسجدين.
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األيام مخسة
كمال بواطنه /مدير دائرة الكتب واملطبوعات الرتبوية /وزارة الرتبية والتعليم
يستحق أن يكتب مباء الذهب ،ومن ذلك قول حكيم( :األيام مخسة :يوم
بعض الكالم
ّ
مفقود ،ويوم مشهود ،ويوم مورود ،ويوم موعود ،ويوم ممدود) ،ومن النافع أن نتوّقف مع هذه
َك ْر َفإ َّ
األيام؛ ففي ذلك ذكرىَ { ،وذ ِّ
ني}(الذاريات.)55:
ِن ال ِّذْك َرى َ�تْ�ن َف ُع الْ ُم ْؤِمنِ َ
اليوم املفقود هو األمس الذي انقضى ،فهو مفقود ال أمل بعودته ،ولو ّ
سخرت البشريّة
كل إمكاناتها ما استطاعت أن تعيد ثانية وّلت ،من قدّم يف يومه املفقود ً
ّ
عمال صاحلاً فات به،
ً
املتحسرين ،ولن
عمال صاحلاً ،فهو من
وهو من املوّفقني ،ومن ذهب منه دون أن يقدّم فيه
ّ
تنفع احلسرة على ما فات وانقضى ،وقد صدق من أنشد:
كل يوم مضى ُ
ّ
يأخذ بعضي

ثم ميضي
يورث القلب حسرة ّ

سيتحسرون حني ال تنفعهم احلسرات،
واملفرطون يف أيام أعمارهم فال ميلؤونها بأعمال صاحلة
ّ
وهذا ما حكاه القرآن عنهم ،فسيكون لسان حاهلم ...{ :اَي َح ْس َراَت َع َلى َما َ�ف َّر ْط ُت يِف َج ْن ِب هَّ
اللِ َوإ ِْن
الس ِ
ين}(.الزمر)56 :
ُك ْن ُت لَ ِم َن َّ
اخ ِر َ
واليوم املشهود هو اليوم احلاضر ،وهذا اليوم الذي منلكه ما كانت أرواحنا يف أجسادنا،
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والذي ينبغي أن نستغّله قبل أن يصبح يوماً مفقوداً ،ولقد كان الصاحلون يستغلون يومهم
علي يوم ال أزداد فيه علماً يقربين إىل اهلل
احلاضر ،فهذا احلسن
ّ
البصري ،كان يقول( :إذا أتى ّ
تعاىل ،فال بورك يف طلوع مشس ذلك اليوم)((( ،فاليوم املشهود هو صيد مثني ملن عرف قيمته.
من املالحظ أ ّن كثرياً منّا يزهد يف يومه ،فقد ميضيه الهياً ،أو ً
غافال ،أو نائماً ،وقد ميضيه يف
يستغل ّ
ّ
كل ثانية فيه قبل أن يطري من لديه ،وال ريب أ ّن األحياء
املعاصي ،وكان أوىل به أن
املناوي ،رمحه اهلل( :من
مغبوطون؛ فبمقدورهم أن يعملوا ،وملّا تطوى صفحة أعماهلم .يقول
ّ
حصله ،أو خري
أمضى يوماً من عمره يف غري ّ
حق قضاه ،أو فرض أّداه ،أو جمد أثله ،أو محد ّ
عق يومه ،وظلم نفسه)(((.
أسسه ،أو علم اقتبسه ،فقد ّ
ّ
واليوم الثالث ،اليوم املورود ،وهو يوم يف ظهر الغيب ،قد ندركه ،وقد ال ندركه ،ولقد كان
الصاحلون على أهبة االستعداد للقاء رّبهم ،ولو كانت القيامة غداً ،ما زادوا على ما يقومون
به شيئاً؛ ذلك أنّهم يبذلون غاية اجلهد يف ّ
كل أوقاتهم ،وحقيقة األمر أ ّن أمر الغيب ال يعلمه
إال اهلل ،ولقد كان لسان الصاحلني :إذا أصبحت فال تنتظر املساء ،وإذا أمسيت فال تنتظر
ّ
استغل يومه ،وإذا أدرك غده فرح به؛ ألنّه سيزيد من رصيد
الصباح .ومن عاش بهذا املنطق
أعماله الصاحلة فيه ،قال سعد مصلوح:
أمس انقضى واليوم ساحنة
ِ

ُ
مزدلف
وغ ٌد به للخري

ً
عاجال أم
واليوم الرابع ،اليوم املوعود ،وهو يوم املوت ،يوم لقاء اهلل ،وهو يوم سيأتي
 .1التنوير شرح اجلامع الصغري.493/ 1 ،
 .2فيض القدير.288/ 6 :
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ً
آجال ،ومن كالم الفاروق ،رضي اهلل عنه( :ما من يوم إال ويقال فيه :مات فالن وفالن ،وال ب ّد
(*)
طي صفحة األعمال ،وهو من أوحش األيام
من يوم ،يقال فيه :مات عمر)  ،ويوم املوت يوم ّ
(((

(((

متر باإلنسان ،ففيه ينتقل من دار العمل اليت ال حساب فيها ،إىل دار اآلخرة اليت فيها
اليت ّ
لكل عمل يف حياته جواباً
حساب ،وليس فيها عمل ،والعاقل من يع ّد العدّة للقاء رّبه ،فيع ّد ّ
وحيس ابتعاد
بني يدي اهلل ،ويا ويل اإلنسان عندما تتسّلل الربودة إىل جسده ،وخترج روحهّ ،
ّ
ويظل وحيداً يصارع سكرات املوت دون معني ،حينئ ٍذ إن كان من أهل الصالح
الناس عنه،
استّلت روحه ،كما ّ
تسل الشعرة من العجني ،وفرح مبفارقة دار الشقاء والعناء ،وإن كان من
أهل الضالل استلت روحه ،كما ّ
ّ
امللتف بني الشوك ،وانتقل من دار اللذائذ
يستل الصوف
الفانية إىل دار العذاب الدائم.
لقد كان الصاحلون يذكرون املوت ،فيبكون بكاء مريراً ،ومن الذي يتص ّور حالة النزاع،
ثم ال
وحال يوضع اجلسد يف الرتاب ،يف ضيق اللحد ،وحيث ال مؤنس للمرء غري عملهّ ،
ينخلع قلبه ،وقد قرأ أحدهمَ { :وبَ َدا لهَُ ْم ِم َن هَّ
ون}(الزمر ،)47 :فبكى حتّى
اللِ َما لمَْ يَ ُكونُوا حَْيتَ ِسبُ َ
أشفق عليه من حوله.
واليوم اخلامس ،اليوم املمدود ،وهو يوم احلساب ،وهو الذي يأتي فيه املرء رّبه فرداً ،بال
الس َما َو ِ
َد أَ ْح َصا ُه ْم
ات َوا َأل ْر ِ
ح ِن َع ْب ًدا* لَق ْ
الرمْ َ
أعوان وال أنصار ،قال تعاىل{ :إ ِْن ُك ُّل َم ْن يِف َّ
آت َّ
ض إِال يِ
َو َع َّد ُه ْم َع ًّدا* َوُك ُّل ُه ْم آتِي ِه �َي ْوَم الْ ِقيَا َم ِة َ�ف ْرًدا}(مريم ،)95 - 93 :ويوم احلساب له بداية ،وليس له
* كيف حنيي قلوبنا يف رمضان.15 /1 ،
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نهاية ،وهو يوم أهواله شداد على من كفر وأشرك ونافق وعصى ...وهو يوم يفضي باملرء إىل
سرمدي ،والربانيون ترنو أبصارهم إليه ،فيعملون ملا ينجيهم من
سرمدي ،أو عذاب
نعيم
ّ
ّ
أهواله العظام ،قال القحطاني:
يوم القيامة لو علمت بهوله

لفررت من أهل ومن خالن

يوم تشققت الســماء هلوله

وتشيب منه مـفارق الولدان

إنّها أيام مخسة ينبغي أال تغيب عن بالنا ،ومن أدركها عمل يف يومه ،ويف غده إن أدركه،
يتحسر على يومه املفقود ،ويهون عليه اليوم املوعود ،واليوم املمدود ،بعون
وهذا جيعله ال
ّ
اهلل ورمحته.
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من هنا وهناك

نكـبات املكــتبات
يف حواضر املســلمني
بقلم  :أ.د .حممد بالسي  /أكادميي ـ خبري دولي  /عضو احتاد ّ
الكتاب
ً
ما من شك إنها الذاكرة اجلماعيّة للبشرية ولإلنسانية .وأع ّد نفسي أستاذاً
فاشال للتاريخ
إذا مل أقنع الناس بأ ّن املكتبة هدف يستحق أ ْن يعيش اإلنسان من أجله! (((.
أبر ،وال خليطاً
ّ
كل هذا عن قناعة بأ ّن الكتاب ـ كما يقول اجلاحظ عنه ـ  :ال أعلم جاراً ّ
أنصف ،وال رفيقاً أطوع ،وال معلماً أخضع ،وال صاحباً أظهر كفاية ،وال أقل جناية ،وال أحفل
أخالقاً ،وال ّ
أقل خالفاً وإجراماً ،وال أكثر أعجوبة وتصرفاً ،وال أبعد من مراء ،وال أترك
لشغب ،وال أزهد يف جدال ،وال ّ
أكف عن قتا ٍل من كتاب !(((.
ٍ
وهلل د ّر القائل :
ً
قـــــوال
نريون قال

حسبه القول الفصيح

كل بيت ليس كتب

جسد من غري روح !

مؤرخ احلضارة الكبري (ول ديورانت) يف كتابه الضخم (قصة احلضارة) ـ وهو بصدد
احلديث عن شغف املسلمني يف القرون الوسطى بالكتب واقتنائها ،وعن كثرة املشتغلني
 .1كتاب (إنهم يقتلون األدباء) :حمسن حممد ،ص  117ـ بتصرف ـ  ،ط .مكتبة غريب يف القاهرة ،د .ت.
 .2البيان والتبيني :للجاحظ ،حتقيق عبد السالم هارون ،ص ،35 ،34القاهرة1950 - 1948 ،م.
71

العدد  136حمرم وصفر  1439هـ  -تشرين األول وتشرين الثاني 2017م

بالعلم ،تأليفاً ومتحيصاً وتدارساً ـ يقول ( :إ ّن عدد العلماء يف آالف املساجد املنتشرة يف البالد
اإلسالمية من قرطبة إىل مسرقند مل يكونوا يقّلون عن عدد ما فيها من األعمدة).
ويف وسعنا أن نستدل من هذا القول على أشياء كثرية ،يكفينا منها اآلن ما يدل عليه من
وفكري
علمي
ضخامة ما خلفه علماء املسلمني ـ الذين ال يكاد حيصيهم الع ّد ـ من تراث
ّ
ّ
وأدبي ،ابتداء من الرسائل الصغرية ،إىل املوسوعات الضخمة(((.
ّ
ويكفي أ ْن نذكر يف هذا الصدد مكتبة قرطبة يف األندلس ،يف عهد املستنصر (- 350
366هـ) ،فقد مجع فيها املستنصر ـ عن طريق وكالئه يف شتى األقطار اإلسالمية ـ نسخاً مما
أّلفه علماء املسلمني إىل ذلك العهد .ويقال إ ّن هذه املكتبة كانت تضم أربعمائة ألف جملد.
كم كانت خزائن
هذا حيدث وحنن ما زلنا يف منتصف القرن الرابع اهلجري .ولنا أ ْن نتصور ْ
تضم مؤّلفات ،وكذلك (دار
(دار احلكمة) اليت أنشأها اخلليفة العباسي املنصور يف بغداد ّ
العلم) اليت أنشأها الفاطميون يف مصر؛ فقد كانت هذه الدار من أعظم اخلزائن اليت عرفها
العامل اإلسالمي فيما مضى ،وأكثرها مجعاً للكتب النفيسة من العلوم مجيعها.
هذا سوى املكتبات وخزائن الكتب العامة واخلاصة اليت ال ميكن حصرها(((.
إذن فهو تراث ضخم ،ذلك الذي خلفه لنا العلماء واملفكرون واألدباء ،منذ بدء اخلط البياني
الصاعد للحضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى ،إىل أ ْن بلغ ذروته ،ثم منذ انكساره حنو
اهلبوط يف منتصف القرن السابع اهلجري ،أمام الغزو املغولي ،وسقوط بغداد سنة 656هـ
 .1املصادر األدبية واللغوية يف الرتاث العربي :د .عز الدين إمساعيل( ،املقدمة) ،ص ،5ط .دار النهضة العربية
ببريوت ،د .ت.
 .2املرجع السابق( :املقدمة) ،ص.6 ، 5
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إىل وقوع البالد اإلسالمية حتت احلكم العثماني ،منذ سنة 923هـ فتكون الدورة قد متّت(((.
وليس يف وسع أحد أ ْن يتصور حجم ما خطته أقالم العلماء واملفكرين واألدباء من
ً
عما امتدت إليه
املسلمني يف شتّى فروع املعرفة ،يف حدود ما تبقى منه حتى يومنا هذا،
فضال ّ
عاديات الزمن بالتبديد أو اإلحراق أو الضياع(((.
ففي عام 656هـ عندما اقتحم هوالكو مدينة بغداد ،أباح عاصمة بين العباس أربعني
يوماً ،وكان الدمار الذي أصاب الثقافة العربية واإلسالمية مريعاً؛ فألقيت مئات األلوف
من املخطوطات يف نهر دجلة .ومل يكن نصيب الكتب العربية من الدمار خالل زحف
(تيمور لنك) بأقل منه على يد هوالكو(((.
فقد روي أ ّن مياه دجلة جرت سوداً من كثرة ما ألقي فيها من الكتب والصحائف !(((.
ويف الغرب اإلسالمي تعرض الرتاث اإلسالمي للمحنة نفسها ،أو أشد قسوة؛ فحني
سقطت غرناطة عام 1492م وانتهت دولة املسلمني يف األندلس ،أمر الكاردينال فرانسيسكو
عراف امللكة إيزابيل فاحتة غرناطة ،وصاحب النفوذ السياسي اهلائل
مخينيث (ت 1517م) ـ ّ
يستمده من الدين ـ أمر بإحراق الكتب العربية يف ساحة باب الرملة يف غرناطة ،والسيما ما
ً
متصال باألدب أو الفكر أو الدين ،وخباصة املصاحف املخطوطة ،وبأ ْن تباد ّ
كل الكتب
كان
العربية نهائياً من كل إسبانيا ،ويفوق عدد املخطوطات اليت أحرقت يف غرناطة وحدها كل
 .1املصادر األدبية واللغوية يف الرتاث العربي.8 ،7 ،
 .2املرجع السابق :ص .6
 .3دراسة يف مصادر األدب :د .الطاهر أمحد مكي ،ص  ،68الطبعة السابعة ـ دار املعارف ،سنة 1993م.
 .4مصادر الرتاث العربي :د .عمر الدقاق ،ص  ،24مكتبة دار الشرق ـ بريوت ،سنة 1972م.
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تصور .وأكثر الباحثني حذراً وعطفاً على الكاردينالِّ ،
يقدرها بثمانني ألفاً (((.
وعلى بعد مخسني كيلو مرتاً من مدريد شيّد سنة 1567م دير فخم ،مجعت إىل مكتبته
بقايا نفائس املخطوطات اليت سلمت من ذلك احلريق ،فكانت بضعة آالف جملد(((( ،ثم ضم
إليها حنو أربعة آالف خمطوط سنة 1620م حني استوىل بعض قراصنة اإلسبان على مركب
للسلطان زيدان سلطان فاس ،كانت تلك املخطوطات يف مجلة اآلثار النفيسة اليت سلبوها من
ذلك املركب .وبهذا بلغت املخطوطات يف مكتبة اإلسكوريال حنو عشرة آالف خمطوط .ويف 7
حزيران عام 1671م سقطت صاعقة على الدير ،أحرقت قسماً كبرياً من هذه املخطوطات،
ومل يسلم منها سوى ألفي جملد ال تزال إىل عصرنا يف تلك اخلزانة التارخيية)(((.
وكان آخر هذه الكوارث املأساة املريعة اليت تعرضت هلا مكتبة جامعة اجلزائر ،حني أضرم
املتعصبون الفرنسيون النار فيها عام 1962م ،خالل حرب االستقالل البطولية اليت خاضها
شعب اجلزائر ،فأتت على جل ما فيها.
وضاعت أعداد هائلة من املخطوطات خالل الثورات الداخلية ،واالضطرابات والفنت،
وكانت طابع أواخر العصور الوسطى ،وكنتيجة حتميّة لالحتضار الثقايف ،فرتت عناية
تعرض ما بقي منها لنهب
الناس باملخطوطات والكتب ،ومع امل ّد االستعماري األوروبي ّ
املستعمرين ،عن طريق السرقة أو الغش أو اخلداع واحليلة ،ونقلت آالف املخطوطات إىل
 .1دراسة يف مصادر األدب :ص  .68وملزيد من التفصيل حول هذا املوضوع؛ يراجع :الفن العربي يف إسبانيا
وصقلية :للمستشرق األملاني فون شاك ،ترمجة الدكتور الطاهر أمحد مكي ،الطبعة الثانية ـ دار املعارف ،سنة 1985م.
 .2املصادر األدبية واللغوية يف الرتاث العربي :ص .7
 .3حملات يف املكتبة والبحث واملصادر :حممد عجاج اخلطيب ،ص  54اهلامش ،ط .بريوت ،سنة 1971م.
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دور الكتب األوروبية ،والواليات املتحدة األمريكية ،وجامعاتها ،وأصبح اقتناء املخطوطات
ً
العربية ً
وجماال للتسابق تتنافس فيه(((.
عمال مرغوباً فيه ،وميزة حترص عليها هذه اجلامعات،
وعلى الرغم من هذا كّله؛ ففي العامل العربي اليوم تقام احلفالت لتكريم أشخاص ،وجتمع
التربعات إلقامة املشايف وغريها ،ولكننا مل نسمع إنساناً يهب لبناء مكتبة ،أو احملافظة عليها،
ويقيم احلفالت من أجلها ،مع أ ّن (تراث ّ
كل أمة هو ركيزتها احلضارية ،فهو جذورها املمتدة
يف باطن التاريخ ،ومن أجل هذا حترص األمم الناهضة ـ يف تأصيلها لواقعها اجلديد ـ على
نبش هذا الرتاث ،واستحياء ما هو صاحل للبقاء منه ،وما ميكن أ ْن يكون له مغزى ودور فعال
يف بناء واقعها اجلديد)

(((

 .1دراسة يف مصادر األدب؛ ص .69 ،68
 .2ينظر؛ كتاب إنهم يقتلون األدباء :ص  .117واملصادر األدبية واللغوية يف الرتاث العربي :ص .8
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قصيدة

حــــروف الــقـــدس
شعر :د.م .عبد اهلل فنون

��ت راب ال��ب��ط��اح حناانً
ل��ك ق��د غ��رس ُ

��ت ط��ي�� َف ِ
��ك يف ال���وج���وِد َع��ي��اان
وج��ع��ل ُ

���������ر ِك ل����ل���أان ِم إش�����ارة
وج���ع���ل ُ
���ت ذك َ

�����وب ت�����زي����� ُده�����ا إمي�����اان
هت�������دي ال�����ق�����ل َ

��ت المس ِ
�����ك يف ال������داي ِر م���ن���ارًة
وب��ن��ي ُ

هت�������ب ال����س����ب����ي َ
����ل أم������اان
أن��������وا ُره��������ا ُ

���ت ف���ي ِ
���ك ق���ص���ائ���دي وأغ��ان��ي��ا
وك���ت���ب ُ

أن�������غ�������ا ُم�������ه�������ا حم��������ب��������وك�������� ًة أوزاان

ي����ت دربَ ِ
�������ك يف ال����وج����ود ممُ���ي���زاً
ف����رأ ُ

����رش ِ
����ك راس����خ����اً أرك����اان
�������دت ع َ
ووج ُ

ِ
احل����روف بريقَها
��ت يف ع��م ِ��ق
ومل��س ُ

��������اع ذك ِ
�������������رك الم����������� ٌع ب�������رابان
وش��������ع ُ

ف���ال���ق ُ
���ب ل���ل���وج���وِد أبس�����رِه
���اف ق���ل ٌ

وال ُ
��������دال دون ِ
������ك ل���ن ت���ض���ي َء مس��اان

��ي�ن س���ام���ي��� ٌة أبرج��������ا ِء ال�����ورى
وال����س ُ

������ت أل�������واان
ف���ي���ه���ا امل�����ه�����اب����� ُة أش������رق ْ

ال�����ق ُ
������دس ت���ف���ت���دى ب���دم���ائ���نِ���ا
�����اف ق ٌ

وال ُ
������ان ِرض�����اان
درب ف���ي��� ِه ك َ
����������دال ٌ

��ي�ن س���ي ٌ
�������ارح يف َح����� ّده
وال����س ُ
���ف ج ٌ

مِ���������اان
��������م ح
وب��������ري�������� ُق��������ه ن���������������وٌر ي��������ع ُّ
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ال������ق������اف ق���ب���ل���ت���ن���ا ألب�����������واب ال���ت���ق���ى

م�����ن�����ذ ال������ب������داي������ة ق����ل����ب����ه����ا ي�����رع�����اان

ُ
���������������دال دائ�������������رُة احل�������ي�������ا ِة وابهب������ا
وال

ف������ي������ه ال�����������رش�����������ا ُد جم�������س������� ٌد مل����ن����اان

��ي�ن س���ل���وى ل���ل���ق���ل ِ
���وب وح��بُّ��ه��ا
وال����س ُ

�������������ح ع�����ن�����واان
ي����ف����ض����ي خل������ل������ ٍد واض ٍ

ال�������ق ُ
����م
�������اف ق�����ل ٌ
�����ب خ������اش������ ٌع وم����ت����ي ٌ

وال ُ
��������دال دا ُر احل���ش��� ِر ف���ي ِ
���ك رج���اان

�������س���ي���ن س������امل������ ٌة ل����ن����ا ِ
وأبرض������ه������ا
وال
ُ

ولِ������������� َد ال��������س����ل���ا ُم جم��������������� ّذراً ب�����ث�����راان

ال������ق ُ
������اف ق ٌ
���������ول ل����ل����س����م����ا ِء رح�����ابهُ�����ا

����ب���ر ال������ع������ص������وِر ع����ظ����ي����م���� ٌة ق������رآان
ع َ

وال ُ
احل��������ق يف أرج���ائِ���ه���ا
ي�������ن
ِّ
����������دال د ُ

م َ
����ل����أ ال���������وج���������وَد ُم����������رتِّ ً
�����ل����ا أحل�������اان

�����ح ِ
�����رك س�������رُه ف���ي���ه ن���رى
وال ُ
�����س��ي��ن س ْ

ق�������دس�������اً حت������ق َّ
������ق ح����ل����م����ن����ا وم�����ن�����اان

ال������ق ُ
����ب وال�����������ورى أرك�����انُ�����ه
������اف ق����ط ٌ

وال ُ
���������دال َد ٌّر يف ال���ق���ل ِ
���وب ُم���ص���اان

�����س��ي��ن س����ي ٌ
����ل ل���ل���م���ح���ب��� ِة واهل������دى
وال ُ

ْجي�����ل�����ي اهل������م������وَم ت������زي������ ُدان إح����س����اان

ال��������ق ُ
�����������دس ل���ل���إل������� ِه وِق�����ب�����ل����� ٌة
��������اف ق ٌ

ل�����ل�����م�����ؤم�����ن��ي��ن ِ
أبرض����������ن����������ا وق�����������راان

ُ
�����ن��ي��ر مس��������ا َءان
وال
���������������دال دولَ������تُ������ن������ا ت ُ

��������دس ع�����اص�����م����� ٌة هب������ا م�������أواان
وال�������� ُق ُ

��ي�ن س َ
����ران
����س ُ
وال ِّ
�����وف ي���س���وُد ف��ي��ه��ا أم ُ

َ
��������������وف ي����������زي���������� ُدان إمي���������اان
وهللاُ س

س�����ن�����ح ُّ
�����ل ف����ي����ه����ا راف�������ع���ي���ن ل�����������وا َءان

ون������ظ ُّ
������ل حن������ن ال����ش����اه����دي����ن َع����ي����اان
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قصيدة

صاحب اهلجرة الغ ّراء
شعر  :زهدي حنتولي  /مكتب الوكيل املساعد /دار اإلفتاء الفلسطينية

�����را ِء م��ط��ل�� ُع��ه��ا
اي ص���اح َ
���ب اهل����ج����رِة ال�����غ ّ

����ف أمج ُ
وال����وص ُ
�����ل م���ن ب�����د ٍر إذا اك��ت��م�لا

أف���د َ
ي���ك روح����ي أاب ال���� ّزه����را ِء ك ّ
���ل ف��دى

ب�����ك ط َ
ويف رح�����ا َ
����ب واب���ت���ه�ل�ا
�������اف ال����ق����ل ُ

وال���وج��� ُد �َي���قْ���وى وَ�ت���قْ���وى ال��ق��ل ِ
��ب تبعث ُه

رج��ل��ا
�����رت هب�������ذا ا ُخل������ل ِ
مب�����ا ب�����ص ُ
�������ن ُ
������ق م ْ

�����ق ك���لّ���ه��� ِم
وخ���ي���ر اخل�����ل ِ
أن َ
�������ت ال�����ك�����رميُ
ُ

�����ن ور َ
����م حم��ت��ف�لا
اي م ْ
اءك ي���س���ري ال����نّ����ج ُ

��ت ح���ريف ع��ل��ى ذك����رى يهدهدها
س��ك��ب ُ

اهل���ج ُ���ر ق���د وص�لا
���ج ُ���ر ال�������دّاي ِر إذا م���ا ْ
هْ

ه�����ذي ال�����ق�����وايف إل����ي َ
����ك ال����ي����وم أغ��� ِزهل���ا

هل�����دي ال���نّ���ف���س يل س��بُ�لا
���ت ْ
����ن غ���زل َ
اي م ْ

ان ل��ي��س س��وى
���رت م���كّ���ة واهل����ج����ر ُ
ه���ج َ

�������ل أبن ال ي����ك����ون احل����ب ُ
����ل م��ن��ف��ص�لا
وص ٍ

������ب ب���ل��ا ِد ال�����ك ِ
�����ون ق��اط��ب�� ًة
ك���ان���ت أح َّ

َ
ف�������������������ؤادك ح�������بّ�������ا ملْ جي��������د م���ث�ل�ا
إىل

����رت ظ��� ْل���م���اً مت������ادى ل���ي���ل��� ُه غ��س��ق��اً
ه����ج َ

��������د مُ ِ
ح���ل��ا
��������اح ق ْ
إىل ب�����ل����ا ٍد هب������ا اإلص��������ب ُ
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�����رت ق�����وم�����اً م�����ن ال�����ك�����فّ�����ا ِر ي���وم���ئ��� ٍذ
ه�����ج َ

���ح��� ٌد ض َّ
وج��ه��ل��ه ْ��م ف���ي َ
����ل م���ا ع�� ِق�لا
���ك ج ْ

�������ت ذل َ
������س حت����دّث����ه����ا
�����������ك يف ن������ف ٍ
ع�������زم َ

������ي ع��ل��ى
ح��ت��ى مس����ع َ
����ت أذاانً ق������ال ح َّ

واخ�����ت����رت ِرْف������ق������اً أاب ب����ك���� ٍر ف����ك����ان ب��� ِه
َ

الصديق كما ص ْ��د ُق ال��وف��ا ِء جال
ِص ْ���د ُق
ِ

ت����ق ُ
حت��������زن) ت��ط��م��ئ��ن�� ُه
����ول يف ال����غ����ار (ال
ْ

ف����ي����م����ا ت������ق ُ
������ول ك���ل��ام������اً ح���ي���ن���ه���ا ن����زال

�����ل
�����دت ط����ي����ب���� َة أن������ص������ا ٍر ع����ل����ى أم ٍ
ق�����ص َ

(*)

أن ي��ن��ص َ
��ص�� ُد ق ْ��د َوأَال
��روك ف��ك��ان ال��ق ْ

أيس يُ������ع������كّ������رُه
������ت هن������ج������اً ب���ل���ا ٍ
هن������ج َ

�����ج اآلم َ
����������ال واحل���ل�ل�ا
وأن َ
���������ت م ْ
�����س َ
������ن ن َ

����ت يف ك����فّ����ك األض������������وا َء ُم���تّ���ج���ه���اً
مح����ل َ

����ن ت�����ولىّ ال ُّ
���ظ���ل َ���م أو جهال
هت����دي هب���ا م ْ

����ح م���ن���ت���ص���راً
وع َ
���������دت م����كّ����ة ي������وم ال����ف����ت ِ

َ
������اس ب�������دا ج����� ِذال
ويف
ف������������ؤادك إح������س ٌ

ف�����ص�����ار ه�������ديُ َ
�������ك مش�����س�����اً يف رس����ال����ت���� ِه

�������ل ب��ن��ي اإلن�������س ِ
جت����ي����ب ك ّ
�������ان م�����ا س����أال

ّ�����ب�����ي ص�������ل�������ا ُة هللا أس������أهل������ا
ط���������ه ال�����������ن ُّ

����ت ب�����ن�����وٍر ح َّ
������ل م��ك��ت ِ
��ح�لا
������ن بُ����ع����ث َ
اي م ْ

* وأل :جلأ وبادر إليه ،لسان العرب.137/ 15 ،
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ال ينكر تغري األحكام
بتغري األزمان

حبث العدد

الشيخ  /أمحد حسني  -مدير دائرة جملس اإلفتاء األعلى
املقدمة:
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونستهديه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن

سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فهو املهتد ،ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً ،وبعد:

فإن موضوع العرف حظي باهتمام العلماء والفقهاء على اختالف مذاهبهم وعصورهم،
واتفقوا على حجيته ،و َعدّوه من املصادر املهمة اليت يرجع إليها يف استنباط احلكم الشرعي؛

ولذلك اخرتت الكتابة يف جانب من جوانب هذا املوضوع ،وهو :قاعدة ال ينكر تغري األحكام
بتغري األزمان ،وهذه القاعدة من القواعد املبنية على العرف ،ويعرب عنها أيضاً بقاعدة ال ينكر
تغري الفتوى بتغري األزمان؛ لذلك سأتطرق بشكل موجز لتعريف الفتوى لغة واصطالحاً،

واخرتت الكتابة يف هذا املوضوع إلبراز حقيقة ساطعة ال جيادل فيها إال جاهل أو مشكك،
أال وهي أن الشريعة اإلسالمية ما جاءت إال لتحقيق مصاحل العباد ،والتيسري عليهم ،فما من
شأنه التخفيف على العباد ،ورفع املشقة عنهم مطلوب حتقيقه ،مامل خيالف نصوص الشارع،
ً
ومشوال لكل القضايا اليت تشغل بال
وإلبراز حقيقة أخرى ،وهي أن للفقه اإلسالمي سعة
املكلفني ،وإن مل ترد فيها نصوص صراحة ،حيث إن النصوص متناهية ،واألحداث غري
متناهية ،ولكن الشريعة اإلسالمية تعتمد على أدلة متنوعة من قياس واستحسان ،ومصاحل
مرسلة ،وعرف ،وهذا ما يعطيها ميزة الشمول والصالحية لكل زمان ومكان ،فال يعقل أن
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تكون شريعتنا الغراء آخر الشرائع ،وأن تكون صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان ،وجيمد
العلماء على النصوص أو الفتاوى اليت أفتى بها العلماء املتقدمون ،بناء على أحوال وعادات
وأعراف كانت سائدة يف عصورهم ،ومناسبة ألحواهلم ،ثم يأتي عامل بعد مرور األزمان،
واختالف العادات واألعراف ،فيفيت يف املسألة مبا أفتى به السابقون ،حبجة أن األحكام ثابتة
ال تتغري ،فتكون فتواه غري صاحلة للتطبيق يف حياة الناس لتغري أحواهلم وعاداتهم وأعرافهم،
مما قد يلحق بهم احلرج واملشقة ،فينسب بعض الناس إىل الشريعة عدم صالحيتها لكل زمان
ومكان ،فأردت أن أكتب يف هذا املوضوع إلزالة اللبس احلاصل يف فهم قاعدة :ال ينكر تغري
األحكام بتغري األزمان ،ولبيان املعنى املقصود منها ،فاملقصود بتغري األحكام هنا األحكام املبنية
على أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم ،وليست األحكام الثابتة بنصوص قطعية الثبوت،
قطعية الداللة ،كما سيتضح معنا الحقاً ،فمراعاة املفيت ألعراف الناس وعاداتهم عند إصدار
األحكام املبنية عليها ،حيقق التيسري على الناس ،ورفع احلرج واملشقة ،اليت جاءت الشريعة

اإلسالمية لرفعها عنهم ،وبالتالي حيقق مقصداً عظيماً من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وينفي
عنها تهمة عدم صالحيتها لكل زمان ومكان.
واتبعت يف هذا البحث املنهج االستقرائي االستنباطي ،حيث قمت بقراءة ما يتعلق
مبوضوع حبثي ،ثم استنبطت أهم ما يتعلق به.
املبحث األول :العادات واألعراف
املطلب األول  -تعريف العرف والعادة والفتوى:
املسألة األوىل  -العرف لغة واصطالحا:
ً
أوال -العرف لغة:
مشتق من األصل عرف ،والعرف واملعروف واحد ،وهو كل ما تعرفه النفس من اخلري،
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ومسي بذلك؛ ألن النفوس تسكن إليه((( ،وجاء يف معجم مقاييس اللغة( :العني والراء
ً
متصال بعضه ببعض ،واآلخر على
والفاء أصالن صحيحان ،يدل أحدهما على تتابع الشيء،
السكون والطمأنينة ،فاألول ُع ْر ُف الفرس ،ومسي بذلك لتتابع الشعر عليه ...واألصل اآلخر

املعرفة والعرفان ،تقول :عرف فالن فالناً ِعرفاناً ومعرفة ،وهذا أمر معروف ،وهذا يدل على
ما قلناه من سكونه إليه ،ألن من أنكر شيئاً توحش منه ،ونبا عنه)

(((

ثانياً  -العرف اصطالحاً:
ذكر العلماء تعريفات عدة للعرف ،أذكر بعضاً منها:
• قيل إنه( :ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول ،وتلقته الطبائع بالقبول)(((.
• وقيل إنه( :ما استقر يف النفوس من جهة العقول ،وتلقته الطباع السليمة بالقبول)(((.
• وعرف بأنه( :ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم ،أو لفظ تعارفوا إطالقه
على معنى خاص ال تألفه اللغة ،وال يتبادر غريه عند مساعه ،وهو مبعنى العادة اجلماعية ،وقد
مشل هذا التعريف العرف العملي ،والعرف القولي).
• وعرف بأنه( :عادة مجهور قوم ،يف قول أو عمل).

(((

(((

 .1ابن فارس ،أبو احلسني أمحد ،معجم مقاييس اللغة ،281/ 4 ،مادة عرف ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دمشق،
دار الفكر ،د.ط1399 ،هــ1979 /م .وابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،236/ 9 ،مادة عرف ،بريوت ،دار
صادر ،ط ،1ب.ت.
 .2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،281/ 4 ،مادة عرف.
 .3اجلرجاني ،علي بن حممد ،التعريفات ،ص ،193حتقيق :إبراهيم اإلبياري ،بريوت ،دار الكتاب العربي ،ط،1
1405هـ.
 .4ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،جمموعة رسائل ابن عابدين ،114/ 2 ،د.م ،د.ط ،ب.ت.
 .5الزحيلي ،وهبة ،أصول الفقه اإلسالمي ،829/ 2 ،دمشق ،دار الفكر ،ط1422 ،2هـ.
 .6الزرقا ،مصطفى أمحد ،املدخل الفقهي العام ،131/ 1 ،دمشق ،دار الفكر ،ط1387 ،9هـ.
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املسألة الثانية  -العادة لغة واصطالحًا:
ً
أوال -العادة لغة:
مشتقة من األصل عود ،وهي :الدربة ،والتمادي يف الشيء حتى يصري له سجية ،ويقال
للمواظب على الشيء :املعاود ،وتأتي مبعنى الفعل مرة بعد مرة ،أي التكرار ،ومن صفات
اهلل تعاىل أنه املعيد أي :أنه سبحانه وتعاىل يعيد اخللق بعد احلياة إِىل املمات يف الدنيا ،وبعد
املمات إِىل احلياة يوم القيامة.

(((

ثانياً -العادة اصطالحاً:

العادة يف اصطالح األصوليني ،هي:

(ما يستقر يف النفوس من األمور املتكررة املعقولة عند الطباع السليمة)((( ،وعرفت أيضاً
بأنها( :األمر املتكرر من غري عالقة عقلية)((( ،فالعادة تطلق تارة على ما يعتاد الفرد فعله يف
شؤونه اخلاصة ،وتارة تطلق على ما يعتاده مجاهري الناس ومجاعاتهم ،وتارة تطلق بوجه عام
على كل حالة متكررة.

(((

من خالل التعريفات السابقة للعرف والعادة ،ميكن أن نستنتج أن العرف والعادة
يستخدمان يف معنى واحد ،حيث إنه ال فرق بني العرف والعادة يف كالم علماء األصول(((،
(فالعرف يأتي مبعنى العادة ،والعادة تأتي مبعنى العرف من حيث بناء األحكام الشرعية
 .1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،182/ 4 ،مادة عود .ابن منظور ،لسان العرب ،315/ 3 ،مادة عود.
 .2ابن جنيم ،زين العابدين بن إبراهيم ،األشباه والنظائر ،ص ،93بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ط1400 ،هـ
1980م.
 .3ابن أمري احلاج ،حممد بن حممد ،التقرير والتحبري ،221/ 2 ،حتقيق :عبد اهلل حممود عمر ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ط1419 ،1هـ1999/م.
 .4الزرقا ،املدخل الفقهي العام.840 - 839/ 2 ،
 .5خالف ،عبد الوهاب ،علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع اإلسالمي ،ص ،97القاهرة ،مطبعة النصر ،ط،6
1373هـ.
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عليهما ،إال أنه يالحظ أنهم يكثرون من ترديد العادة أو العادات ،وتبقى العادة عندهم أعم
من العرف)

(((

املسألة الثالثة  -الفتوى لغة واصطالحًا:
ً
أوال -الفتوى لغة:
هي ما أفتى به الفقيه ،يقال :أفتى الفقيه يف املسألة ،أو يقال :أفتاه الفقيه يف األمر الذي
يشكل :أي أبانه له ،واستفتيت ،إذا سألت عن احلكم ،واالسم الفتوى ،والفتيا تبيني املشكل
من األحكام ،أصله من الفتى ،وهو الشاب احلدث القوي ،فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه،
فيشب ،ويصري فتياً قوياً ،وأفتى املفيت إذا أحدث حكماً (((،فالفتوى يف اللغة تعين الكشف،
والبيان ،واإليضاح ،واإلخبار.
ثانياً  -الفتوى يف االصطالح:
معنى الفتوى يف االصطالح ال يبعد عن معناها اللغوي ،فهي( :اإلخبار ،وإجابة السائل
عن املشكالت ،وما حيتاج إليه الناس يف أمور حياتهم وبعد مماتهم)((( ،أو هي( :بيان احلكم
الشرعي يف مسألة من املسائل ،مؤيداً بالدليل من الكتاب والسنة ،أو االجتهاد فيما ال نص
فيه)(((.
 .1الغرايبه ،حممد ،ختصيص عام النص الشرعي بالعرف ،ص ،3حبث منشور على موقع دار اإلفتاء األردنية.
http://www.aliftaa.jo/Research
 .2الزبيدي ،حممد بن حممد ،تاج العروس من جواهر القاموس ،212/ 39 ،مادة فيت ،بريوت ،دار اهلداية ،د.ط ،ب.ت.
ابن منظور ،لسان العرب ،145/ 15 ،مادة فتا.
 .3القامسي ،حممد مجال الدّين ،الفتوى يف اإلسالم ،ص ،46بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1406 ،1هـ.
 .4آل الشيخ ،عبد العزيز بن عبد اهلل ،الفتوى وأهميتها يف اإلسالم ،ص ،12حبث مقدم إىل مؤمتر الفتوى وضوابطها
الذي نظمه اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي.
http://www.world-dialogue.org/MWL/fatwa/FCS3R1.pdf
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املطلب الثاني  -حجية العرف:
معلوم أن الشريعة اإلسالمية إمنا جاءت لتحقيق مصاحل العباد ،ورفع احلرج عنهم ،والتيسري
عليهم يف مناحي احلياة مجيعها ،إذ إن التيسري على الناس ،ورفع احلرج عنهم ،وحتقيق مصاحلهم
مقصد عظيم سعت الشريعة إىل حتقيقه ،حيث يقول ابن عاشور

(((

يف املقصد العام من

التشريع( :ومن عموم األدلة حصل لنا اليقني بأن الشريعة متطلبة جللب املصاحل ،ودرء
املفاسد ،واعتربنا هذا قاعدة كلية يف الشريعة)((( ،ويف هذا يقول الشاطيب(((( :إن الشريعة
اإلسالمية إمنا جاءت لتحقيق مصاحل العباد يف العاجل واآلجل)((( ،وقد أكد ابن القيم(((على
هذا املعنى ،فقال( :إن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد،
وهي عدل كلها ،ورمحة كلها ،ومصاحل كلها ،وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل
اجلور ،وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث ،ليست
 .1هو حممد الطاهر بن عاشور ،ولد يف تونس سنة 1296هـ ،رئيس املفتني املالكيني بتونس ،وشيخ جامع الزيتونة
وفروعه بتونس ،عني سنة 1932م شيخاً لإلسالم مالكياً ،له مصنفات كثرية منها :مقاصد الشريعة اإلسالمية،
وأصول النظام االجتماعي يف اإلسالم ،والتحرير والتنوير يف تفسري القرآن الكريم ،وغريها كثري ،تويف يف تونس
سنة 1393هـ( .الزركلي ،خري الدين بن حممود ،األعالم ،175 - 174/ 6 ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط،15
2002م).
 .2ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص ،275حتقيق :حممد الطاهر امليساوي ،عمان ،دار
النفائس ،ط1421 ،2هـ2001/م.
 .3هو إبراهيم بن موسى بن حممد الغرناطي ،الشهري بالشاطيب ،أصولي حافظ ،من أهل غرناطة ،كان من أئمة
املالكية ،من مؤلفاته :املوافقات يف أصول الفقه ،واجملالس ،شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري ،واالعتصام يف
أصول الفقه ،وغريها من املؤلفات ،تويف سنة 790هـ .الزركلي ،األعالم.75/ 1 ،
 .4الشاطيب ،إبراهيم بن موسى ،املوافقات ،322/ 2 ،حتقيق :عبد اهلل دراز ،بريوت ،دار املعرفة ،ط1422 ،5هـ2001/م.
 .5هو أبو عبد اهلل حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ،ولد يف دمشق سنة 691هـ ،من أركان
اإلصالح اإلسالمي ،وأحد كبار العلماء ،تتلمذ على يد شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وكان ال خيرج عن شيء من أقواله،
وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه ،وسجن معه يف قلعة دمشق ،وأطلق بعد موته ،وله مؤلفات كثرية منها :إعالم
املوقعني ،وزاد املعاد ،ومفتاح دار السعادة ،وأحكام أهل الذمة ،وغريها كثري ،تويف يف دمشق سنة 751هـ .الزركلي،
األعالم.56/ 6 ،
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من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل)

(((

والنصوص الشرعية الدالة على التيسري ورفع احلرج عن العباد أكثر من أن تعد وحتصى،

ين ِم ْن َح َر ٍج}...
فمن القرآن العظيم جند قوله تعاىلَ ...{ :وَما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم يِف ال ِّد ِ
ِك ُم الْيُ ْس َر َولاَ يُ ِري ُد ب ُ
اللُ ب ُ
وقوله تعاىل{ :يُ ِري ُد هَّ
ِك ُم الْ ُع ْس َر}

(احلج)78 :

(البقرة)185 :

ومن السنة النبوية :ما روي عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قال( :يَ ِّس ُروا َو َال ُ�ت َع ِّس ُروا،
(((
(((
ين)
ينَ ،ولمَْ ُ�تْ�ب َعثُوا ُم َع ِّس ِر َ
َوبَ ِّش ُرواَ ،و َال ُ�تَ�ن ِّف ُروا) وقوله صلى اهلل عليه وسلم( :فإمَِّنَا بُ ِعْ�ثتُ ْم ُميَ ِّس ِر َ
فيتضح مما سبق أن الشريعة اإلسالمية هي شريعة سهلة لينة قليلة التشديد ،وأن احلرج
والضيق مرفوع عن هذه األمة ،وبالتالي فإن مراعاة املفيت ألعراف الناس وعاداتهم عند
إصدار األحكام املبنية عليها ،حيقق التيسري على الناس ،ويرفع احلرج واملشقة عنهم ،وباحملصلة

يحُ ّق ُق مقصداً عظيماً من مقاصد الشريعة اإلسالمية ،وينفي عنها تهمة عدم صالحيتها لكل
زمان ومكان ،حيث إن التمسك باألحكام الشرعية املبنية على العرف والعادة مع تغري ذلك
العرف ،يلحق احلرج واملشقة بالعباد ،وهذا خمالف ملقصد الشريعة اإلسالمية ،اليت جاءت
لتحقيق مصاحل العباد ،والتيسري عليهم ،ورفع احلرج عنهم ،فكل ما من شأنه أن جيلب النفع
واخلري للمكلفني ،ويدفع املشقة عنهم ،مطلوب حتقيقه شرعاً ،ما دام ال يصادم أحكام الشريعة

الغراء.
واألحكام الشرعية منها الثابت ،ومنها املتغري ،فثوابـت اإلسـالم جـاءت نـصوصها قطعية
ال حتتمل التأويل أو االجتهاد ،وذلك كأركان اإلسالم اخلمسة ،وأمهات الفضائل من مكارم
األخالق كاحللم والشجاعة واإليثار ،واحلـدود واجلنايات ،واملواريث ،وأصول املعامالت املادية

 .1ابن القيم ،حممد بن أبي بكر ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،2/ 3 ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،القاهرة ،مكتبة
الكليات األزهرية ،د.ط1388 ،هـ1968/م.
 .2صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب ما كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب صب املاء على البول يف املسجد.
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واألسرية ،فهذه كلها وحنوها وردت فيها نصوص قطعية ال حتتمل االجتهاد أو التغيري حبسب
الزمان ،وأما األحكام الشرعية املتغرية ،فهي األحكام املبنية على تغري األحوال اإلنسانية،
من صحة ومرض ،أو من سفر وحضر ،ورخصة وعزمية ،أو هي األحكام املبنية على تغري
األعراف والعادات ،من زمن آلخر ،كتغري حال الناس من عصر البداوة البـسيطة إىل احلـضارة
الراقيـة ،ومــن الــصناعة اليدويــة البــسيطة ،إىل التقنيــات احلديثــة اإللكرتونيــة،
ومــن العملــة املــضروبة حتــت احلديــد والنــار ،إىل العملــة الورقيــة ،فمثل هذه
األمور ختتلف الفتوى فيها باختالف األزمان((( ،ويف هذا املعنى يقول القرايف((( ( :فإن العوائد

ال جيب االشرتاك فيها بني البالد ،خصوصاً بعيدة األقطار ،ويكون املفيت يف كل زمان يتباعد
عما قبله ،يتفقد العرف ،هل هو باق أم ال ،فإن وجده باقياً أفتى به ،وإال توقف عن الفتيا،
وهذا هو القاعدة يف مجيع األحكام املبنية على العوائد)(((.
ويقول ابن القيم عن العرف( :وقد أجري العرف جمرى النطق يف أكثر من مائة موضع،
منها :نقد البلد يف املعامالت ،وتقديم الطعام إىل الضيف ،وجواز تناول اليسري مما يسقط من
الناس من مأكول وغريه ،وضرب الدابة املستأجرة إذا حرنت يف السري ،وإيداعها يف اخلان،
إذا قدم بلدة ،أو ذهب يف حاجة ،ودفع الوديعة إىل من جرت العادة بدفعها إليه ،من امرأة ،أو
 .1احلداد ،أمحد بن عبد العزيز ،تغري الفتوى أسبابه وضوابطه ،ص ،26 ،24حبث مقدم إىل
مؤمتر الفتوى وضوابطها الذي نظمه اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي.
www.worlddialogue.org/MWL/fatwa/FCS3R2.pdf
 .2هو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن شهاب الدين الصنهاجي القرايف ،من علماء املالكية ،نسبته إىل قبيلة صنهاجة
من برابرة املغرب ،وإىل القرافة احمللة اجملاورة لقرب اإلمام الشافعي بالقاهرة ،وهو مصري املولد واملنشأ والوفاة ،له

مصنفات جليلة يف الفقه واألصول ،منها :أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،واإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام،
والذخرية يف فقه املالكية ،وغريها الكثري ،تويف سنة 684هـ .الزركلي ،األعالم.1/94-95 ،
 .3القرايف ،أمحد بن إدريس ،أنواء الربوق يف أنواء الفروق ،958/ 3 ،حتقيق :حممد سراج وعلي مجعة ،القاهرة ،دار
السالم ،ط1431 ،3هـ.
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خادم ،أو ولد ...وهذا أكثر من أن حيصر)

(((

فالعرف والعادة هلما تأثري يف صياغة احلكم الشرعي الذي مل يرد فيه نص خمالف له ،وقد
اعتربه الفقهاء من مصادر التشريع ،واعتمدوا مراعاته عند االجتهاد ،وإصدار الفتاوى للناس

وأصلوا له أحكاماً تناسبه((( (ولذلك اتفق الفقهاء املسلمون على االحتجاج بالعرف ،و َعدُّوُه
َّ
من املصادر املهمة اليت يرجع إليها يف استنباط احلكم الشرعي ،كما أنهم عدلوا عن كثري من
فتاويهم بناء على العرف ،وصاغوا قواعد فقهية كثرية بنيت عليه ،وعلى العادة كلها ،تؤكد
على االحتجاج بالعرف والعادة).

(((

املبحث الثاني  -قاعدة ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان
املطلب األول  -معنى قاعدة ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان:
قبل بيان معنى هذه القاعدة ،ال بد من اإلشارة إىل أن هذه القاعدة من القواعد املبنية

على العرف(((  ،فمعلوم أن األحكام الشرعية كما أشرت سابقاً منها ما هو ثابت ال حيتمل
التأويل وال االجتهاد ،مثل :أركان اإلسالم اخلمسة ،واحملرمات اليقينية :من الزنـى ،والـسرقة،
والقـذف ،وشرب اخلمـر ،والـسحر ،والغصب ،وقتل النفس ،وحرمة احملارم من النـساء،
واحلـدود ،واجلنايات ،واملواريث ،ومثل أمهات الفضائل؛ من الصدق واألمانـة والعفـة
والوفـاء بالعهـد وغـري ذلك من مكارم األخالق ،فهذه األمور ثابتة ال تتغري ،وال تتبدل،
مهما تغريت الظروف واألحوال واألزمان ،جـاءت بهـا النـصوص القطعيـة مـن الكتاب
 .1ابن القيم ،إعالم املوقعني.485/ 2 ،
 .2الزرقا ،املدخل الفقهي العام.840/ 2 ،

 .3الغرايبه ،ختصيص عام النص الشرعي بالعرف ،ص.5
 .4هناك كثري من القواعد الفقهية املبنية على العرف مثل :قاعدة العادة حمكمة ،وقاعدة املعروف عرفاً كاملشروط
شرطا ،واحلقيقة ترتك بداللة العادة ،وغريها من القواعد ،ولكين مل أتطرق إليها يف البحث؛ ألنها ليست موضوع
حبثي.
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والسنة وعملت بها األمة ،فال ميكن أن يقال :بأن هـذا العصـر عصـر الـسـرعـة ،والعمـل،
والتقـدم احلضاري ،فال بد من تغيري وضع الصالة من مخسة أوقات إىل أقل مـن ذلـك ،أو
أن يقال :بأن الصيام يقلل اإلنتاج ،أو أن احلج أضحى حمفوفاً باملخـاطر لكثرة ما تطرأ فيه

من احلوادث اليت تودي حبياة مئات الناس أحياناً ،فال بد مـن تغيري نسكه ،وال أن يقال :إن
هذا العصر عـصر األقويـاء ،فـال جمـال للحلم عن املسيء ،والصرب عليه ،وال أن يقال :إن

احلدود ال تصلح يف هذا الزمان نظراً لتغري األنظمة والقوانني واألعراف الدولية اليت تدعي
مراعاة حقوق اإلنسان ،فال قصاص وال جلد وال رجم وال قطع ،كما ال ميكن أن يقال :إن
املرأة مساوية للرجل يف كل األمور ،فال جمال ألن يكون مرياثهـا أقـل من الرجل؛ ألن هـذه
املـسائل والقضايا تعد ثوابـت شرعيـة ،وهلـا نـصوص قطعيـة ،فـال جمـال لالجتهاد فيها،
سواء أدرك العقل مغزاهـا أم مل يـدرك ،فـذلك حمض اإلميان.

(((

ويف مقابل هذه األحكام الثابتة هناك أحكام قابلة بطبيعتها للتغري ،وهي األحكام املبنية على

األعراف والعادات ،فهذه األحكام تتغري تبعاً لتغري العـادات واألعراف اليت بنيت عليها؛
ألنه بتغري الزمان تتغري احتياجات الناس ،وبناء على هذا التغيري تتغري أعرافهم وعاداتهم،
وبتغريها تتغري األحكام والفتاوى املبنية عليها ،وهلذا يتعني على املفيت أن يكون فاهماً عرف
البلد ،ويتعني عليـه أن ينظـر إىل عاداتهم يف املسائل االجتهادية املبنية على العرف(((  ،ويف
هذا املعنى يقول القرايف( :انتقال العوائد يوجب انتقال األحكام كما نقول يف النقود ويف
غريها ،فإنا نفيت يف زمان معني بأن املشرتي تلزمه سكة معينة من النقود ،عند اإلطالق ؛ ألن

تلك السكة هي اليت جرت العادة باملعاملة بها يف ذلك الزمان ،فإذا وجدنا بلداً آخر ،وزماناً
 .1احلداد ،تغري الفتوى أسبابه وضوابطه ،ص .25اجلبوري ،وعبد اهلل حممد ،األقليات املسلمة وتغري الفتوى ،ص،30
حبث مقدم إىل مؤمتر الفتوى وضوابطها الذي نظمه اجملمع الفقهي اإلسالمي ،التابع لرابطة العامل اإلسالمي.
www.world-dialogue.org/MWL/fatwa/FCS3R2.pdf
 .2احلداد ،تغري الفتوى أسبابه وضوابطه ،ص .28واجلبوري ،األقليات املسلمة وتغري الفتوى ،ص.25
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آخر يقع التعامل فيه بغري تلك السكة ،تغريت الفتيا إىل السكة الثانية ،وحرمت الفتيا
باألوىل ألجل تغري العادة ،وكذلك القول يف نفقات الزوجات والذرية واألقارب وكسوتهم،
ختتلف حبسب العوائد ،وتنتقل الفتوى فيها ،وحترم الفتوى بغري العادة احلاضرة)(((.

وقال أيضاً( :وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول األيام ،فمهما جتدد يف العرف

اعتربه ،ومهما سقط أسقطه ،وال جتمد على املسطور يف الكتب طول عمرك ،بل إذا جاءك
رجل من غري أهل إقليمك يستفتيك ال جتره على عرف بلدك ،واسأله عن عرف بلده ،واجره
عليه ،وأفته به ،دون عرف بلدك ،واملقرر يف كتبك ،فهذا هو احلق الواضح ،واجلمود على

املنقوالت أبداً ضالل يف الدين ،وجهل مبقاصد علماء املسلمني ،والسلف املاضني)(((.

وقال ابن عابدين(((( :اعلم أن املسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص ،وإما
أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي ،وكثري منها يبنيه اجملتهد على ما كان يف عرف زمانه،
حبيث لو كان يف زمان العرف احلادث لقال خبالف ما قاله ً
أوال ...فكثري من األحكام ختتلف

باختالف ال ّزمان؛ لتغري عرف أهله ،أو حلدوث ضرورة ،أو فساد أهل الزمان ،حبيث لو بقي
احلكم على ما كان عليه ً
أوال للزم منه املشقة والضرر بالنّاس ،وخلالف قواعد ّ
الشريعة املبنية

على التخفيف والتيسري ودفع الضرر والفساد)

(((

وقال ابن القيم تأكيداً هلذا املعنى( :األحكام نوعان :نوع ال يتغري عن حالة واحدة،

هو عليها ،ال حبسب األزمنة وال األمكنة ،وال اجتهاد األئمة؛ كوجوب الواجبات ،وحتريم
 .1القرايف ،أنوار الربوق يف أنواء الربوق.154/ 1 ،
 .2املرجع السابق.229/ 2 ،
 .3هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي ،فقيه الديار الشامية وإمام احلنفية يف عصره ،ولد
سنة 1198هـ يف مدينة دمشق ،له مؤلفات كثرية منها :رد احملتار على الدر املختار ،ويعرف حباشية ابن عابدين ،ورفع
األنظار عما أورده احلليب على الدر املختار ،والعقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية ،وغريها الكثري ،تويف يف دمشق
سنة 1252هـ .الزركلي ،األعالم.42/ 6 ،
 .4ابن عابدين ،جمموعة رسائل ابن عابدين.125 /2 ،
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احملرمات ،واحلدود املقدرة بالشرع على اجلرائم وحنو ذلك ،فهذا ال يتطرق إليه تغيري وال

اجتهاد خيالف ما وضع عليه ،والنوع الثاني :ما يتغري حبسب اقتضاء املصلحة له زماناً ،ومكاناً،
ً
وحاال ،كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها ،فإن الشارع ينوع فيها حبسب املصلحة)

(((

وقد نصت جملة األحكام العدلية على هذه القاعدة ،يف املادة ( )39وورد يف تفسري هذه
املادة( :إن األحكام اليت تتغري بتغري األزمان ،هي األحكام املستندة على العرف والعادة؛ ألنه

بتغري األزمان تتغري احتياجات الناس ،وبناء على هذا التغري يتبدل أيضاً العرف والعادة،
وبتغري العرف والعادة تتغري األحكام ،خبالف األحكام املستندة على األدلة الشرعية اليت مل
تنب على العرف والعادة ،فإنها ال تتغري)

(((

وبناء على ما سبق يتضح مبا ال يدع ً
جماال للشك ،بأن املقصود بقاعدة :ال ينكر تغري

األحكام بتغري األزمان ،هي األحكام املبنية على تغري أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم،

فهذه األحكام تتغري بتغري العادات واألعراف اليت بنيت عليها ،مراعاة ألحوال الناس ،ودفعاً
للحرج واملشقة عنهم ،وهذا إن دل على شيء ،فإمنا يدل على مدى مرونة الشريعة اإلسالمية
وصالحيتها للتطبيق يف كل زمان ومكان ،وهلذا وجدنا أن فقهاء املسلمني على اختالف

عـصورهم ،مـع وجـوب تغـري الفتـوى بتغـري أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم ،وأما
األحكام الثابتة بنصوص قطعية الثبوت ،قطعية الداللة ،فهذه األحكام ال تدخل حتت معنى

هذه القاعدة بتاتاً.

املطلب الثاني  -األدلة الشرعية على اعتبار قاعدة ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان:
ميكن االستدالل على اعتبار هذه القاعدة بأدلة عدة من القرآن الكريم ،والسنة النبوية،
وآثار الصحابة ،واإلمجاع.

 .1ابن القيم ،حممد بن أبي بكر ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،331 - 330/ 1 ،حتقيق :حممد الفقي ،بريوت،
دار املعرفة ،ط1395 ،2هـ1975/م.
 .2حيدر ،علي ،درر احلكام شرح جملة األحكام ،43/ 1 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط ،1ب.ت.
91

العدد  136حمرم وصفر  1439هـ  -تشرين األول وتشرين الثاني 2017م

أو ًال  -من القرآن الكريم:
ني َع َلى ال ِقتَ ِ
ون �َي ْغ ِلبُوا ِماَ�ئ�تَينْ ِ
ون َصاب ُِر َ
ال إ ِْن يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِع ْش ُر َ
قوله تعاىل :اَ
{يأَ�ُّي َها النَّبيِ ُّ َح ِّر ِ
ض املُ ْؤِمنِ َ

اآلن َخ َّف َف هَّ
اللُ َع ْن ُك ْم َو َع ِل َم
ون* َ
َروا أِبَ�نَّ ُه ْم َ�ق ْوٌم ال �َي ْف َق ُه َ
َوإ ِْن يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِمائٌَة �َي ْغ ِلبُوا أَلفًا ِم َن الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
أَ َّن ِف ُ
ْن هَّ
اللِ
ف �َي ْغ ِلبُوا أَلْ َفينْ ِ بإِِذ ِ
ِن يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِمائٌَة َصاب َِرٌة �َي ْغ ِلبُوا ِماَ�ئ�تَينْ ِ َوإ ِْن يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أَلْ ٌ
يك ْم َض ْعفًا َفإ ْ

َو هَّ
اللُ َم َع َّ
ين} (األنفال)66-65 :
الصابِ ِر َ

ما ورد يف اآليتني الكرميتني ليس نسخاً ،وإمنا هو من قبيل التخفيف((( ،حيث يقول

القرضاوي معقباً عـلى االسـتدالل بهـذه اآليـة الكرمية ،أنه روي عن ابن عباس ،رضي اهلل

عنهما ،أنه قال( :لمََّا َنزَ
ت {إِ ْن يَ ُك ْن ِمنْ ُك ْم ِع ْشُرو َن َص ِابُرو َن يَ ْغِلُبوا ِماَئتَينْ ِ } َش َّق َذِل َك َعَلى
َل ْ

يفَ ،ف َق َ
ال{ :الآْ َن َخ َّف َ
اح ٌد ِم ْن َع َش َرةٍَ ،ف َجاَء التَّ ْخ ِف ُ
ني ُف ِر َ
ني ِح َ
المُْ ْسِل ِم َ
ف
ض َعَليْ ِه ْم أَ ْن لاَ يَ ِف َّر َو ِ
اهلل َعنْ ُك ْم َو َعِل َم أَ َّن ِف ُ
ُ
يك ْم ُض ْع ًفا َفإِ ْن يَ ُك ْن ِمنْ ُك ْم ِماَئٌة َص ِاب َرةٌ يَ ْغِلُبوا ِماَئتَي})((( ،وهذه الرواية
ال تدل على النسخ األصولي الذي زعمه بعضهم ،وهـو رفـع احلكم الذي تضمنته اآلية

األوىل ،وانتهاء العمل به إىل األبد ،فقد تبـني أن اآليـة األوىل عزمية ،أو مقيدة حبال القـوة،
والثانيـة رخـصة مقيـدة حبـال الـضعف ،ومعنى هذا أن اآلية الثانية تشرع حلالة معينة ،غري
احلالـة التـي جـاءت هلـا اآليـة األوىل ،وهذا أصل لتغري الفتوى بتغري األحوال ،ومثل ذلك
آيات الصرب ،والصفح ،والعفو ،واإلعراض عن املشركني ،وحنو ذلك ،مما قال فيه كثري من
املفسرين :نسختها آية السيف ،فاحلق أن هلـذه اآليـات وقتها وجماهلا ،وآلية السيف وقتها
وجماهلا كذلك.

(((

 .1القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن.45/ 8 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،سورة األنفال ،باب {اآلن خفف اهلل عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً }...األنفال:
.)66
 .3القرضاوي ،يوسف ،موجبات تغري الفتوى يف عصرنا ،ص ،30 - 29القاهرة ،دار الشروق ،ط2011 ،3م.
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ثانيًا  -من السنة النبوية:
ما روي عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أنه قالَ ( :م ْن َض َّحى ِم ْن ُك ْم َف َ
ِح َّن �َب ْع َد اَثلِثَ ٍة
ال يُ ْصب َ

ول هَّ
ِلَ ،قالُوا :اَي َر ُس َ
اللِ�َ ،ن ْف َع ُل َك َما َ�ف َع ْلنَا َعا َم املَ ِ
ان ال َعا ُم املُ ْقب ُ
اضي؟
َوبَ ِق َي يِف �َب ْيتِ ِه ِم ْن ُه َش ْي ٌء�َ ،ف َلمَّا َك َ

(ك ُلوا َوأَ ْط ِع ُموا َو َّاد ِخ ُرواَ ،فإ َّ
َق َ
الُ :
اس َج ْه ٌدَ ،فأَ َرْد ُت أَ ْن تُ ِعينُوا ِفي َها)
ِن َذلِ َك ال َعا َم َك َ
ان اِبلنَّ ِ

(((

ويف رواية أخرى قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إمَِّنَا َ�ن َهْ�يتُ ُك ْم ِم ْن أَ ْج ِل َّ
الدافَّ ِة الَّتيِ َدفَّ ْت،

َف ُك ُلوا َو َّاد ِخ ُروا َوتَ َص َّد ُقوا)

(((

قال القرضاوي تعقيباً على هذا احلديث( :ومعنى هـذا أن النبـي ،صـلى اهلل عليه وسلم،

نهى عن ادخار حلوم األضاحي بعـد ثالثـة أيـام يف حالـة معينـة ،ول ِعّلة طارئة ،وهي وجود
ضيوف وافـدين عـلى املدينـة ،فيجب أن يوفر هلم ما يوجبه كرم الضيافة ،ومساحة األخوة من
حلم الضحايا ،فلـما انتهى هذا الظرف العارض ،وزالت هذه العلة الطارئة زال احلكم الذي

أفتـى بـه الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،تبعاً هلا ،فإن املعلول يدور مع علته وجوداً وعدماً،
وغـري النبـي الكـريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،فتواه من املنع إىل اإلباحة  ...فهذا مثل واضح
لتغري الفتوى بتغري األحوال)

(((

فكما أن احلكم يتغري بتغري احلال ،فإنه يتغري أيضاً بتغري العرف الذي بين عليه ذلك

احلكم .ولكن العمل بهذه القاعدة ليس على إطالقه ،بل ال بد أن يكون العمل بها منضبطاً
ببعض الضوابط منها:

(((

 .1صحيح البخاري ،كتاب األضاحي ،باب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها.
 .2صحيح مسلم ،كتاب األضاحي ،باب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم
وبيان نسخه وإباحته إىل متى شاء.
 .3القرضاوي ،موجبات تغري الفتوى يف عصرنا ،ص.33
 .4احلداد ،تغري الفتوى أسبابه وضوابطه ،ص .24 - 22الكبش ،حممد حممود ،ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان،
ص ،4 - 3حبث منشور على موقع دار اإلفتاء الكويتيةhttp://site.islam.gov.kw/eftaa .
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 .1أن تكون املسألة يف املعامالت املادية ،أو االجتماعيـة ،أو الـسياسية ،وأن يكون نصها
اجتهادياً ،ال أن تكون من املسائل القطعية ،الثابتة بنص قطعي الثبوت ،قطعي الداللة،
كمسائل العقائد ،وأمهات الفضائل ،واحلـدود ،وأصول املعامالت ،وغريها من األحكام
الشرعية الثابتة اليت ال تقبل االجتهاد ،أو التأويل.
 .2أن يكون ذلك مما ختتلف فيه العوائد واألعراف ،ال فيما تتفق فيه.

مـدرك ملقاصـد الشرع ،حبيث ال ينازع يف أمر الفتوى
 .3أن يكون ذلك صادراً من عامل جمتهد،
ٍ
وتغيريها غري أهلها ،وأهلها هم علماء الشريعة ،واجملتهدون من هذه األمة ،فإن مل يكن كذلك
فال.

 .4أال يكون التغري يف الفتوى ناجتاً عن داعية اهلوى والتشهي ،واستحسان العباد ،وإمنا
الواجب جعل التغري املتعلق بالزمان واملكان ً
مثال سبباً يدعو اجملتهد للنَظر يف أصول الشرع
ومقاصده ،وفهم الواقع واملآل ،وتنزيل احلكم على الصورة املستفتى عنها ،بعد التأكد من
سالمة الواقع املتغري.

 .5أن تزول العلة اليت قيد بها النص يف احلكم األول ،كقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إمَِّنَا

َ�ن َهْ�يتُ ُك ْم ِم ْن أَ ْج ِل َّ
الدافَّة) (((يعين األعراب الـذين وفـدوا إىل املدنيـة يف عيد األضحى ،والوقت
وقت جماعة ،فلما زالت هذه العلة قال هلمَ ( :ف ُك ُلوا َو َّاد ِخ ُروا)(.)2
22

فإذا توافرت هذه الضوابط ،فال مانع من تغري الفتوى بتغري الزمان؛ ألن هذه الشريعة
صاحلة لكل زمان ومكان؛ لذلك جاءت نصوصها وقواعدها مرنة؛ لتكون قابلة للتطبيق يف
كل زمان ومكان.
 .1صحيح مسلم ،كتاب األضاحي ،باب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم
وبيان نسخه وإباحته إىل متى شاء.
 .2التخريج نفسه.
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ً
ومشوال لكل القضايا اليت تشغل بال املكلفني،
ويف اخلتام؛ يتضح أن للفقه اإلسالمي سعة
وإن مل يرد فيها نصوص صراحة ،حيث إن النصوص متناهية ،واألحداث غري متناهية ،ولكن
الشريعة اإلسالمية تعتمد على أدلة متنوعة من قياس واستحسان ومصلحة مرسلة وعرف،
وهذا ما يعطيها ميزة الشمول والصالحية لكل زمان ومكان ،لذلك حظي موضوع العرف

الذي مل خيالف نصاً شرعياً باهتمام العلماء والفقهاء على اختالف مذاهبهم وعصورهم،
واتفقوا على حجيته ،و َعدّوه من املصادر املهمة اليت يرجع إليها يف استنباط احلكم الشرعي،
فجاءت قاعدة :ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان ،مبنية على العرف ،ويقصد بتغري األحكام
هنا ،هي األحكام املبنية على أحوال الناس وعاداتهم وأعرافهم ،وليست األحكام الثابتة
بنصوص قطعية الثبوت ،قطعية الداللة ،وأن هذه القاعدة من القواعد املعتربة اليت قامت
األدلة الشرعية على اعتبارها ،ولكن العمل بهذه القاعدة ليس على إطالقه ،بل ال بد أن

يكون العمل بها منضبطاً ببعض الضوابط اليت سبق ذكرها.

واهلل يقول احلق وهو يهدي السبيل
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باقة من نشاطات
مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :أ .مصطفى أعرج  /مدير عام مكتب املفيت العام

لبحث آخر التطورات يف املسجد األقصى املبارك
سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل
يستقبل مساحة املفيت العام ووزير القدس وحمافظها
رام اهلل :حبث سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل يف مقر الرئاسة
برام اهلل ،مع مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،ومعالي
املهندس عدنان احلسيين ،وزير القدس وحمافظها ،آخر التطورات اليت متر بها مدينة القدس
احملتلة ،واملسجد األقصى
امل��ب��ارك ،حيث جرى
ت���دارس اإلج����راءات
والقرارات اليت اختذت
مع استمرار املشاورات،
رداً على اإلج���راءات
اإلسرائيلية ضد مدينة
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القدس احملتلة ،ومسجدها األقصى املبارك.
كما شارك مساحته يف االجتماعات اليت عقدها سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس
(أبو مازن) حفظه اهلل ،حبضور دولة الدكتور رامي احلمد اهلل -رئيس جملس الوزراء -وعدد
من أعضاء القيادة الفلسطينية ،لبحث آخر املستجدات املتعلقة بالقدس واملسجد األقصى
املبارك.
دولة رئيس الوزراء يرتأس اجتماع اللجنة العليا للقدس
رام اهلل :نيابة عن سيادة الرئيس الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل ترأس دولة
الدكتور رامي احلمد اهلل ،رئيس جملس الوزراء يف مقر الرئاسة يف رام اهلل اجتماعاً للجنة العليا
للقدس حبضور مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،حيث
أطلع دولة الدكتور رامي احلمد اهلل أعضاء اللجنة على اخلطوات اليت اختذتها احلكومة لدعم
القدس مبكوناتها كافة ،خاصة يف ظل اهلجمة اإلسرائيلية اليت تواجهها ،كما مت حبث العديد
من اخلطوات املتخذة من أجل الضغط على السلطات اإلسرائيلية لترتاجع عن سياستها
وإجراءاتها اخلطرية
يف ال��ق��دس ،ال
سيما إعاقة حرية
العبادة ،والوصول
إىل

امل��س��ج��د

األقصى

املبارك

وخم��ط��ط��ات��ه��ا يف

97

العدد  136حمرم وصفر  1439هـ  -تشرين األول وتشرين الثاني 2017م

تغيري الوضع القائم ،والتقسيم الزماني واملكاني للمسجد األقصى املبارك.
مساحة املفيت العام يشارك يف اجتماعات لبحث إجراءات االحتالل حبق القدس
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -خطيب
املسجد األقصى املبارك يف العديد من االجتماعات اليت عقدت لبحث اإلجراءات اليت اختذتها
سلطات االحتالل ضد مدينة القدس احملتلة ومسجدها األقصى املبارك ،فشارك مساحته يف
االجتماع الذي عقده املسؤولون الفلسطينيون مع الدبلوماسيني واملمثلني الدوليني والعرب يف
فلسطني ،حيث وجهت
رسائل عاجلة إىل أعضاء
اجملتمع الدولي والعربي
واإلس�لام��ي بضرورة
التدخل الفوري لوضع
حد لتمادي االحتالل يف
انتهاكه الصارخ للوضع
التارخيي

والقانوني

ال��ق��ائ��م يف املسجد
األق��ص��ى ،حمذرين من
حتويل الصراع السياسي
إىل ص��راع دي�ني ،األمر
ال��ذي سيرتتب عليه
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تبعات خطرية ومدمرة
على املنطقة برمتها.
كم��ا ش��ارك مساحته
يف اجتم��اع اهليئ��ات
والفعالي��ات الش��عبية
ومؤسس��ات الق��دس،
حيث قدم مساحته ومعالي
وزير القدس وحمافظها املهندس عدنان احلسيين شرحاً عن آخر التطورات واملستجدات داخل
املس��جد األقصى املبارك والبلدة القدمية يف القدس ،مؤكدين رفض مجاهري شعبنا ومؤسساته
يف الق��دس ألي تغيريات على الوضع التارخيي القائم س��واء من حيث حتديد عدد املصلني
محل االجتماع س��لطات االحتالل املسؤولية الكاملة عن
أم وضع البوابات اإللكرتونية ،وقد ّ
األحداث ال�تي جتري يف
املدينة املقدسة.
كما ش��ارك مساحته يف
االجتماعات اليت عقدت
يف مقر اجمللس التشريعي
الفلس��طيين ب��رام اهلل
لبحث آخ��ر التطورات
املتعلقة باملمارسات اإلسرائيلية ضد املسجد األقصى املبارك.
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مساحة املفيت العام يشارك يف اجتماعات املرجعيات الدينية يف القدس
لبحث االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى املبارك
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية –
خطيب املسجد األقصى املبارك يف االجتماعات املتتالية اليت عقدتها املرجعيات الدينية يف
القدس لبحث تداعيات االعتداءات اإلسرائيلية ضد املسجد األقصى املبارك ،وقد أصدرت
ه��ذه املرجعيات العديد
م��ن ال���ن���داءات ،أك��دت
فيها رفضها التام لكل ما
تقوم به سلطات االحتالل
اإلسرائيلي ضد املسجد
األقصى املبارك ،مطالبني
بعودة الوضع إىل ما كان
عليه قبل تاريخ 2017/ 7/ 14م ،وقد أدت هذه املرجعيات ومجوع املصلني املقدسيني
الصلوات خارج املسجد األقصى املبارك ،رافضني املمارسات اليت اختذتها سلطات االحتالل
ضد املسجد األقصى املبارك ،وقد اعتدت هذه السلطات على مجوع املصلني الذين ثبتوا حتى
متت إزالة التعديات اليت قامت بها سلطات االحتالل ضد املسجد األقصى املبارك والبلدة
القدمية يف القدس.
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سلطات االحتالل تعتقل مساحة املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية
القدس :أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على اعتقال مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت
العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى املبارك ،وذلك بعد أداء مساحته
صالة اجلمعة أمام باب األسباط يوم اجلمعة  /14متوز 2017/م ،حيث منعت هذه السلطات
مساحته ومجوع املصلني من دخول املسجد األقصى املبارك ،مما اضطرهم ألداء الصالة على
أبواب املسجد األقصى املبارك ،وقد قامت هذه السلطات باعتقال مساحته بعد انتهاء صالة
اجلمعة مباشرة واحتجازه والتحقيق معه لساعات عدة ،حيث أفرج عنه بكفالة مالية.
مساحة املفيت العام يشارك يف احتفاالت االنتصار يف شوارع القدس
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خطيب املسجد األقصى املبارك ،يف االحتفاالت الشعبية اليت قام بها أبناء شعبنا الفلسطيين
يف القدس وسائر األراضي الفلسطينية بعد االنتصار الذي ُحقق بإرغام سلطات االحتالل
على إزالة البوابات اإللكرتونية والكامريات واملسارات اليت وضعوها على أبواب املسجد
األقصى املبارك ،مؤكدين رفضهم ألي إجراءات تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد
املسجد األقصى املبارك.
املفيت العام يرتأس اجللسة الثالثة واخلمسني بعد املائة جللسات جملس اإلفتاء األعلى
رام اهلل :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -رئيس
جملس اإلفتاء األعلى اجللسة الثالثة واخلمسني بعد املائة من جلسات جملس اإلفتاء األعلى،
حبضور أصحاب الفضيلة وأعضاء اجمللس ،حيث أكد اجمللس أنه ال سيادة لغري املسلمني على
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املسجد األقصى املبارك،
وأن م��دي��ن��ة ال��ق��دس
عربية اهلوية ،إسالمية
االنتماء ،رافضاً ما تقوم
به سلطات االحتالل
اإلسرائيلي من فرض
السيادة اإلسرائيلية على
ال�����ق�����دس ،مؤكدين على ق��رار منظمة األم��م املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
(اليونسكو) الذي ينفي وجود أي ارتباط ديين لليهود باملسجد األقصى املبارك وحائط الرباق
ويعتربهما تراثاً إسالمياً خالصاً ،مدينني اعتداء هذه السلطات على علماء الدين املسلمني،
مطالبني بوضع حد لالستفزازات اليت تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب
الفلسطيين ومقدساته.
املفيت العام يشارك يف تكريم أبطال املوسم الرياضي يف القدس
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،
خ��ط��ي��ب املسجد األقصى املبارك – يف االحتفال بتكريم أبطال املوسم الرياضي لعام
 ،2017/ 2016بالقدس ،حيث ألقى مساحته كلمة أكد فيها أن مدينة القدس ستبقى مدينة
للتعايش اإلسالمي املسيحي ،وأن بقاء هذا الشعب ورباطه يف وطنه وعد رباني ال يقبل
التأويل ،مثمناً بالوقت نفسه الدور الكبري الذي تؤديه رابطة األندية عن طيب خاطر لدعم
الشباب املقدسي ومؤسساته الوطنية.
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مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف افتتاح مكتب للبنك اإلسالمي العربي يف بري زيت
بري زيت :شارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية-
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية ،يف احلفل الذي أقامه البنك اإلس�لامي العربي مبناس��بة افتتاح
مكتبه اجلديد يف بريزيت ،وقد حتدّث فضيلته يف حفل االفتتاح عن دور املصارف اإلس�لامية
وأهميتها بالنس��بة إىل اجملتمع ،مبيناً أيضاً أن اإلسالم ميّز بني البيع والربا منذ العهد األول،

ّ
الربا} ،وأ ّكد على أن موقف دار اإلفتاء الفلسطينية من
حيث قال تعاىل:
وحرم ّ
{وأحل اهلل البيع ّ
املصارف اإلسالمية يكون
حس��ب إجراءات العمل،
ولي��س حس��ب األمس��اء
واملسميات ،وأنها ال تعمل
ّ
حلساب مصارف معينة دون
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أخرى ،وهذا ما تبيّنه للمواطنني الذين يتوجهون إليها لالستفسار عن شرعية عمل املصارف
والبنوك اإلسالمية.
ومتنى فضيلته على سلطة النّقد أن تولي مزيداً من االهتمام باملصارف اإلسالمية وخباصة
يف جمال تبنيّ هيئات رقابية شرعية تشرف على عمل تلك املصارف لضمان احليادية والشفافيّة
يف املراقبة على سالمة إجراءات تلك املصارف ،وحتى يطمئن املواطن على شرعية تعامله
مع تلك املصارف.
وقدّم فضيلته التهاني والتربيكات للبنك اإلسالمي على نشاطه يف فتح املزيد من الفروع
مما يدل على جناحه يف تقديم اخلدمة املصرفية املشروعة ،ويدل من ناحية أخرى على عمق
اهتمام املواطنني بالتعامل املصريف الشرعي.
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف اجللسة التشاورية حول االحتضان بني الواقع واملأمول
أرحيا :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

احللقة

التشاورية

الوطنية :االحتضان بني
الواقع واملأمول ،مناقشات
شرعية وقانونية.
وبدأ فضيلته كلمته يف
اجللسة االفتتاحية بتثمني
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املواقف املشرفة لسماحة الشيخ حممد حسني وإخوانه علماء القدس واملرابطني فيها ،والذين
وسجادات صالتهم أن حي ّققوا إجنازاً وطنيّاً ودينيّاً بامتياز يف
استطاعوا مبواقفهم الشجاعة ّ
وقت ع ّزت فيه اإلجنازات.
وأشاد فضيلته من ناحية أخرى بديوان قاضي القضاة الذي يزدهر ويتقدم جبهود قاضي
القضاة واإلخوة يف احملاكم ،الذين يتعاونون مع دار اإلفتاء الفلسطينية يف شؤون األسرة
والطالق على وجه اخلصوص.
مبيّناً أ ّن التعاون مل يقف عند هذا احلد مع احملاكم الشرعية ،فهناك رئيس حمكمة استئناف
شرعية يشارك يف عضوية جملس اإلفتاء األعلى مبوجب قانون اجمللس املعتمد.
مثنياً على دور احملاكم الشرعية يف خدمة املواطن يف قضايا كثرية ،فهي صمام أما ٍن للعدالة
األسرية واالجتماعية ،وبينّ أ ّن جلسة اليوم الدّراسية تناقش مسألة مهمة تتعلق بشرحية
من أبناء شعبنا الذين ابتلوا يف أن يكونوا جمهولي النّسب ،والقاعدة الشرعية املستنبطة
من القرآن الكريم تنص على أنّه (ال تزر وازرة وزر أخرى) ،فحق هؤالء واجب علينا يف
االحتضان والرعاية ،والرسول مل يقل عبثاً( :أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني )...فمن حق
أفراد هذه الشرحية أن جيدوا دفئاً ورعاية وكفالة ال تقل عن كفالة اليتيم.
أصل يف كلمته للكثري من املنطلقات اليت
وأثنى على ما قاله مساحة د .حممود اهلباش الذي ّ
ستكون مدار نقاش وحوار يف هذه اجللسة التشاورية ،مؤ ّكداً على ضرورة التمسك باملصادر
السماح باالجتهاد يف فهم النص وآليات
الشرعية اليت ال تتجاوز فيها النص الشرعي مع ّ
تطبيقه على الوقائع اليت تستجد مبا ال خيرج عن إطار النص ،ومبا يوائم احلياة وتطورها وحيقق
النفع واملصاحل للناس.
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ويف اختتام كلمته أ ّكد على أ ّن دار اإلفتاء تعمل جنباً إىل جنب مع دائرة قاضي القضاة
ووزارة األوقاف كمؤسسات رمسية ترعى الشؤون الدينية ،وال تتجاوز أي مؤسسة دور األخرى،
فالتعاون بينهما وثيق ،ولوال رعاة هذه املؤسسات وقادتها ما كان هذا االنسجام أن يتح ّقق.
ومتنى التوفيق للمشاركني يف اجللسة من أجل اخلروج بنتائج مفيدة ،نافعة هلذه الشرحية
اجملتمعية املستهدفة بالدّراسة.
ويف اجللسة التشاورية األوىل قدّم فضيلته مداخلة عن املوقف الشرعي الذي تتبنّاه دار
اإلفتاء جتاه تسمية األطفال جمهولي النّسب ،مشرياً إىل قرار جملس اإلفتاء  22/1والذي صدر
عام 1998م الذي أ ّكد على لزوم احلفاظ على حياة اإلنسان وكرامته ورعايته ّ
بغض النّظر
عن جنسه ولونه ودينه ،مع التأكيد على حتريم التّبين يف اإلسالم ،وأن املعتمد لدى دار اإلفتاء
حتى تارخيه إطالق أمساء وهمية على أ ّول ثالثة أمساء للمكفول من هذه الشرحية ،ومن ثم

جواز إطالق اسم عائلة الكفيل عليه ،مبدياً االستعداد إلعادة طرح هذه املسألة للنقاش إذا
وجدت مس ّوغات منطقيّة شرعية لذلك.
مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف ندوة عن السياحة
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة – مفيت حمافظة بيت حلم -يف ندوة بعنوان:
(انعكاس اخلطاب الديين على اخلطاب السياحي لزوار فلسطني) ،حيث بني فضيلته ضرورة
فهم أدالء السياح يف فلسطني التنوع الديين الذي هو من مكونات تاريخ الشعب الفلسطيين،
وجغرافيته ،وحضارته يف هذه البقعة املقدسة من األرض ،كما حتدث عن قداسة فلسطني،
وضرورة شعور السائح بانتماء الدليل السياحي هلذه القداسة ،كما شارك يف حفل افتتاح الدورة
السادسة حلفظ الوثائق واملخطوطات ومحايتها وترميمها ،والدورة الثالثة لألرشفة اإللكرتونية،
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واليت عقدت يف مؤسسة
إحياء الرتاث والبحوث
اإلسالمية يف أبو ديس،
كما شارك يف حفل ختريج
الفوج السابع لطلبة كلية
فلسطني األهلية اجلامعية،
كما شارك يف حلقة نقاش
عن احليوانات الضالة وتأثريها يف اإلنسان والبيئة ،وطرق مكافحتها ،وألقى درساً دينياً يف
مركز التأهيل واإلصالح (سجن آمر) تناول فيه العديد من املوضوعات اليت تهم السجناء يف
حياتهم الدينية والدنيوية ،واستقبل كذلك جمموعة من الطلبة األجانب ،الذين حّلوا ضيوفاً
على مسجد الدهيشة ،وألقى درساً عن مساحة اإلسالم وعدالته.
مفيت حمافظة نابلس يشارك يف عزاء حمافظ حمافظةطوباس
نابلس :شارك فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس-
يف تقديم واجب العزاء بعطوفة حمافظ حمافظة طوباس -املرحوم
املناضل ربيح اخلندقجي ،حيث ألقى فضيلته كلمة عدد فيها مناقب
الفقيد ،كما شارك يف حفل تكريم أوائ��ل طلبة جامعة النجاح
الوطنية ويف حفل تكريم الناجحني يف كلية احلاجة عندليب العمد ،ويف حفل تكريم
الطلبة الناجحني يف املدرسة اإلسالمية ،كما شارك يف العديد من الفعاليات التضامنية مع
املسجد األقصى املبارك ،أقيمت يف احملافظة ،كما شارك يف إلقاء العديد من خطب اجلمعة
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والدروس الدينية تناول فيها العديد من املوضوعات ،وشارك كذلك يف تقديم العديد
من الربامج اإلعالمية ،أجاب فيها عن استفسارات املواطنني يف خمتلف جوانب احلياة.
مفيت قوى األمن الفلسطينية يكرم حفظة كتاب اهلل من العسكريني
أرحيا :قام فضيلة مفيت قوى األمن الفلسطينية الشيخ حممد صالح بتكريم واحد وعشرين
حافظاً وحافظة لكتاب اهلل الكريم ،وبعض أجزائه من أبناء األجهزة األمنية الفلسطينية،
ومثانية فاحصني للحفظة من وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
وهذا التكريم جاء بعد إجراء مسابقة قرآنية رمضانية أوىل ألبناء األجهزة األمنية الفلسطينية،
حيث شارك فيها حنو مثانني متسابقاً خالل شهر رمضان املبارك هلذا العام 1438هـ.
وبني فضيلته كيف جاءت فكرة هذه املسابقة ودور القرآن الكريم يف حياة األمة ،وضرورة
العودة إليه والتمسك به ،فكيف ال؟ وهو دستورنا ومنهاج حياتنا.
وشكر فضيلته فخامة األخ الرئيس الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل لرعايته
هذه املسابقة الرائدة ،اليت تساهم يف بث الوعي الديين يف املؤسسة األمنية الفلسطينية ،وكما
شكر دولة رئيس الوزراء
األستاذ الدكتور رامي
احلمد اهلل على حرصه
ومتابعته املتواصلة حتى
خرجت ه��ذه املسابقة
مبا يتناسب مع عظمة
القرآن الكريم.
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وأضاف :لوال توجيهات مساحة األخ الشيخ حممد حسني ،املفيت العام للقدس والديار
الفلسطينية ،ملا استطعنا أن حنقق حلماً ألبنائنا العسكريني ،وأرسل برقية حمبة لسماحة وزير
األوقاف مساحة الشيخ يوسف ادعيس ،الذي قدم الدعم الفين الكامل إلجناح هذا العمل
الديين والوطين.
وأثنى على دور هيئة التدريب العسكري وعلى رأسها سيادة اللواء يوسف احللو ،اليت
واكبت هذه املسابقة ودعمتها ،وساهمت يف خترجيها لتبعث احملبة واألمل يف نفوس أبنائنا.
ويف اخلتام شكر فضيلته البنك اإلسالمي العربي لتربعه بتغطية نصف اجلوائز اليت
قدمها ،وشركة اخلليج للصرافة لتربعها بالنصف اآلخر ،وشكر اإلعالم الرمسي الفلسطيين،
ً
ممثال بسعادة األستاذ أمحد عساف ،رئيس هيئة اإلذاعة والتلفزيون ،على تغطيتهم الشاملة
للمسابقة منذ اإلعالن عنها وحتى التكريم.
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مسابقة العدد 136
السؤال األول :من...؟
أ .النيب الذي كان جناراً
ب .الصنفان من أهل النار اللذان مل يرهما رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم
ت .قائد سرية خنلة
ث .صاحب حبث( :أثر التخطيط النبوي يف بناء اجملتمع املدني)
هـ القائل:
وتأتي على قدر الكرام املكارم
 .1على قدر أهل العزم تأتي العزائم
فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا
 .2إمنا األمم األخالق ما بقيت
إذا الريح مالت مال حيث متيل
 .3وال خري يف ود امرئ متلون
وغد به للخري مزدلف
 .4أمس انقض واليوم ساحنة
لفررت من أهل ومن خالن
 .5يوم القيامة لو علمت بهوله
للمؤمنني بأرضنا وقرانا
 .6القاف قدس لإلله وقبلة
السؤال الثاني :ما...؟
 .1معنى املزابنة
 .2حكم اإلجياب والقبول يف عقد الزواج
َ
ُ
َ
نمَّ
َّ
َ
 .3معنى لفظ (الدافة) الوارد يف حديثه صلى اهلل عليه وسلم( :إِ ا ن َهيْتُك ْم ِم ْن أ ْج ِل الدَّافِة)
السؤال الثالث :متى...؟
 .1وقعت غزوة خيرب
 .2يؤخر الذي يصلي جالساً كرسيه
 .3سقطت غرناطة

تنبيه :ميكن استخراج إجابة أسئلة املسابقة من حمتويات هذا العدد

ملحوظتان :

جوائز املسابقة

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات إىل العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 136
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل

قيمتها الكلية  1500شيكل
موزعة على ستة فائزين ابلتساوي
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إجابة مسابقة العدد 134
السؤال األول:
ت .أخوها.
 .1ال
ث .1 .خبيب بن عدي.
 .2ال
 .2أمحد بن قدامة.
 .3نعم
السؤال الثالث:
 .4ال
 .1أصله الغناء ،ويقصد به الصوت احلسن.
 .5نعم
 .2الريان.
 .6نعم
 .3الصوم نصف الصرب
 .7ال
 .4مخسة أوسق.
 .8ال
السؤال الرابع:
 .9نعم
 .1كانت م ّداً.
 .10ال
 .2أرسل غراباً فقتل غراباً آخر ودفنه.
السؤال الثاني:
 .3عرب فرض املنهاج اإلسرائيلي ،وفرض عطلة الربيع
أ .جربيل عليه السالم
وفقاً لتأرخيها.
ب .املستشارأمحد حافظ /القائم بأعمال سفري مجهورية  .4اإلضراب املفتوح عن الطعام.
مصر.

الفائزون يف مسابقة العدد 134
العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

 .1آالء أكرم مجعة

أرحيا

250

 .2حممود حممد هماش

بيت حلم

250

 .3شريف حممد سيد مفارجة

رام اهلل

250

طولكرم

250

غزة

250

القدس

250

 .4حممود حممد عبد الكريم أبو فرح
 .5أمحد أسامة يونس
 .6حسن حسين أبو شاهني
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب الفضيلة
العلماء وأصحاب األقالم من األدباء واملفكرين أن يثروا جملتهم بالكتابة ،لالستفادة من عطائهم
الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة
إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية
والثقافية والعلمية وغريها ،وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
1 .1طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب ،وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني ،أو باليد.
2 .2أال يزيد املقال عن ( )1500كلمة ،والبحث عن ( )3000كلمة.

3 .3كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
4 .4ختريج األحاديث من مظانها املعتربة ،وأن تكون َّ
مشكلة ،وصحيحة.

5 .5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أم الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
6 .6عمل هوامش ختامية ،تشمل املعاني والتوثيق  ...إخل.

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  :جملة اإلسراء  /فاكس  6262495 :ص.ب20517 :

الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org
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